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I k schrijf dit stuk nadat we gisteren te horen hebben gekregen 

dat we wederom een periode van lockdown in gaan. We hebben 

het Corona-virus blijkbaar nog niet onder de knie. Na een paar 

maanden waarin we redelijk optimistisch waren dat 2022 normaal 

zou zijn, lijkt dat nu toch weer op losse schroeven te staan. 

We hebben in deze laatste editie van 2021 van ons magazine 

traditiegetrouw de evenementenkalender voor volgend jaar 

opgenomen. Daar staan naast de uitgestelde evenementen uit 2020 

en 2021, ook een aantal nieuwe, schitterende trips op. Maar met 

deze opvlamming van het virus en wederom nieuwe virusvarianten, 

is het maar weer afwachten waar we volgend jaar daadwerkelijk aan 

kunnen deelnemen. 

Als we terug kijken naar het afgelopen jaar hebben we, ondanks 

de pandemie, toch een aantal evenementen door kunnen laten 

gaan. We hebben een schitterende route langs de Lek gereden, een 

mooie tocht door de provincie Utrecht en Noord-Brabant gemaakt 

en als eerste keer de provincie Drenthe bereden als club. Daarnaast 

hebben we nog een zeer interessante demonstratie van een nieuw 

type brandblussysteem gehad. Niet het jaar waar we op gehoopt 

hadden, maar toch is 2021 niet helemaal een verloren jaar voor ons 

als club.

Ook zijn we, nadat deze twee keer was uitgesteld, met twee 

bestuursleden naar de Porsche International Classic Club President 

meeting op de Hockenheimring geweest. Porsche heeft daar een 

paar jaar geleden een nieuw Experience Center gebouwd. Hier kun 

je verschillende rijtrainingen volgen, maar ook je nieuwe Porsche 

laten afleveren. We hebben hier in zowel verschillende types 911, 

Cayenne’s en de nieuwe elektrische Taycan Turbo S kunnen rijden. 

Met de 911 kon je rondes op hoge snelheid achter een instructeur op 

de testbaan ondervinden hoe je de perfecte lijn kan rijden. Met de 

Cayenne gingen we onder andere trappen op en af en met de Taycan 

hebben we kunnen ervaren hoe snel en goed die nieuwe elektrische 

modellen zijn. En wat imposant is die Taycan! Of je nu 80 of 220 

km/u rijdt, het gevoel en geluid blijft exact hetzelfde. Maar hoe goed 

deze auto ook is, je mist de emotie van een brullende motor achter 

je. Naast deze “rijdag” hebben we in het hotel meerdere workshops 

gehad waarbij de nadruk lag op de aanstaande elektrificatie van ons 

geliefde merk. Porsche heeft een zeer ambitieuze strategie en wil in 

2030 dat 80% van de verkochte modellen minstens 1 elektromotor 

heeft, dus of volledig elektrisch of hybride. De 911 blijft hierbuiten 

en houd een verbrandingsmotor, maar er wordt wel gewerkt aan 

een nieuwe biobrandstof, gemaakt van opgevangen CO2. Er is 

ons verteld dat ook de klassieke modellen van deze biobrandstof 

gebruik kunnen maken zonder de nadelige effecten van de huidige 

biobrandstoffen met ethanol. Er gaat dus ook voor ons als “Classic” 

rijders veel veranderen, als het aan Porsche ligt. We zullen 

moeten afwachten hoe dit er allemaal uit gaat zien en zullen jullie 

informeren als wij meer nieuws krijgen. 

Zoals ik elk najaar weer onder de aandacht breng, 

is de winterstop het moment om projecten aan je 

911 of 912 op te pakken. De auto staat immers bij 

velen van ons stil deze tijd van het jaar. Er is heel 

veel preventief onderhoud wat redelijk gemakkelijk 

gedaan kan worden, zoals het reviseren of repareren 

van ontstekingssystemen. Daar we afgelopen jaar 

veel aandacht hebben besteed aan brandstoffen en 

brandveiligheid, wil ik ook het vervangen van de 

brandstofleidingen benoemen. Heel vaak zijn deze 

al wat ouder en juist dan is de kans op lekkages 

door breuken en scheurtjes groter. Maar ook als 

ze redelijk recentelijk vervangen zijn, nu met de 

moderne brandstoffen met een ethanol aandeel, is het 

verstandig om deze om de 5 jaar te vervangen. Je kunt 

helaas niet goed zien hoe de slangen er van binnen 

aan toe zijn. De buitenkant kan er prima uitzien, zeker 

als het de leidingen met gewoven mantel betreft, 

maar toch kan de slang intern verzwakt zijn door de 

agressieve ethanol. Het is de moeite waard om dit 

preventief te vervangen voor nieuw daar de kosten 

relatief laag zijn en het eventueel leed van lekkages en 

eventueel brand te voorkomen. 

Zelf gaat bij mijn 911 de motor eruit deze winter. Dit 

jaar ging het olieverbruik ineens erg omhoog en ging 

de motor slechter lopen, voornamelijk bij wegrijden uit 

stilstand. Ik wist dat mijn set zuigers en cilinders een 

keer vervangen moesten worden (waren bij de revisie 

12 jaar geleden op het randje van bruikbaar) en dus 

besloten dat deze winter aan te pakken. Het worden 

mijn eigen originele 911 T cilinders, opgeboord naar 1 

overmaat met nieuwe zuigers van JE Pistons. Mooie 

klus aan een mooi stuk techniek.

Voor nu rest het mij om een jullie fijne feestdagen te 

wensen en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Maar in 

deze tijden wellicht belangrijker, blijf gezond! Laten we 

hopen dat 2022 toch echt een jaar gaat worden waarin 

we weer zonder beperkingen van onze mooie auto’s 

kunnen gaan genieten.

Hessel Roukema

Voorzitter

VAN DE VOORZITTER

 Het ultieme clubhuis.
 Uw Porsche Centrum.

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl
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Everts doet verslag van zijn Porsche 911 Carrera 3.2 Targa uit 1986 

en Maurice Spierenburg legt uit hoe hij zijn rode – oorspronkelijk 

grijze – 911 2.7 Coupé uit 1975 met 3.0 liter motor van de sloop 

wist te redden. Maurice trad overigens ook al op in het september 

clubmagazine van dit jaar: hij is ook eigenaar van de donkergrijze 

Porsche 964 Carrera 4 Coupé die acteerde in het artikel “Alle 

generaties 911!”. 

Hermie en Jan van Laar zonden een artikel in naar aanleiding van 

de mede door hen in samenwerking met FirePro voor de Porsche 

914 club en onze Klassieke Porsche 911/912 club georganiseerde 

demonstratie van Aerosol blussystemen. Na afloop van de demo 

werd met FirePro gesproken over een eventuele ledenactie, 

waarover u binnenkort meer leest.

Hakse Straatsma leverde net voor sluitingsdatum een rijkelijk 

geïllustreerd meesterwerkje in over Porsche Schijfremmen. 

Stijn Blom maakte melding van de inmiddels vijfde generatie 

Blom die achter het stuur van de “familie” Porsche 912 heeft 

plaatsgenomen. Jeroen Caré leverde zijn inmiddels vaste column 

in en ook vaste scribent Willem de Wildt zond twee stukjes in. 

Deze keer over een recente golfreis naar de Ardennen en een 

interessante ervaring met niet afgesloten brandstofleidingen in 

de tijd dat hij nog met brandstofstations in de weer was. Dat had 

zomaar anders kunnen aflopen…

Zelf stelde uw redacteur (foto)verslagen samen van de op 17 

oktober door de clubvoorzitter georganiseerde Herfstrit en de 

In de geboorteoorkonde van de auto is hiervan gedetailleerd 

verslag gedaan bij de  “Individualausstattung“. Tussen een 

hele serie M coderingen lees ik onder code M193 “Japan” dat tot 

de speciale uitvoering / uitrusting onder meer behoorden een 

snelheidsmeter met waarschuwingsindicatie bij 50 en 100 km/

uur, een luchtpomp, een katalysator, automatische heupgordels 

voor de achterzitjes en – nu komt het – een (vrij vertaald uit het 

Duits) “verlengd achterbank zitkussen”. Op de bijgaande foto ziet 

u wat ik bedoel: in plaats van losse zitjes zoals in nagenoeg alle 

klassieke Porsches 911 en 912 zit er in de Japanse uitvoering een 

doorgaande zitbank! De normaliter toegepaste losse zitjes liggen 

er voor het vergelijk bij. Omdat de (originele!) tapijt- en mattenset 

van de SC na 44 jaar aan vervanging toe is, wordt op dit moment de 

afweging gemaakt om de achterbank om te bouwen naar standaard 

daaraan voorafgaand eind september georganiseerde 

Porsche Classic Club Presidents meeting op 

Hockenheim (Duitsland), waaraan op uitnodiging 

van de fabriek werd deelgenomen. De aldaar 

in het gloednieuwe Porsche Experience Center 

tentoongestelde uiterst zeldzame Porsche 911 SC/

RS – eigendom van het Porsche Museum – zette 

uw redacteur/webmaster ertoe aan ‘ns in de 

geschiedenis van deze bijzondere auto’s te duiken en 

hierover een artikel samen te stellen. In de serie over 

de historie van onze club komt deze keer clubblad 3 

van jaargang 2 aan bod, oorspronkelijk gepubliceerd 

in augustus 1995. Leuk en leerzaam om te lezen en 

te schrijven over de beginjaren van onze club! 

Tot slot zijn daar de vaste rubrieken van het 

bestuur, de boekbespreking, het FEHAC nieuws 

en last but certainly not least de boordevolle 

evenementenkalender voor 2022. Hopelijk gaan 

die mooie op stapel staande ritten, reizen en 

evenementen allemaal door.

Ik wens u veel leesplezier en alvast prettige 

feestdagen en een gezond 2022 toe.

Graag tot in het nieuwe jaar!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER VAN DE REDACTEUR / WEBMASTER

VOOR ZOVER IK KAN NAGAAN, IS DE TALBOT GELE 1978’ER 
PORSCHE 911 SC HIER IN DE GARAGE DE ENIGE ORIGINEEL IN JAPAN 
GELEVERDE AUTO BINNEN DE CLUBGELEDEREN. IK HOOR U DENKEN 
… EHH JA EN DUS? WELNU, ALS GEVOLG VAN LOKALE WETGEVING 
PRODUCEERDE PORSCHE IN DIE JAREN VOOR DE JAPANSE MARKT 
EEN SPECIALE UITVOERING, NET ALS VOOR BIJVOORBEELD DE 
NOORD AMERIKAANSE MARKT. 

specificatie met losse zitjes. De doorgaande verlengde 

zitbank wordt in dat geval vanzelfsprekend bewaard 

“voor het geval dat”. Tegelijk met de aanpak van de 

tapijt- en mattenset wordt trouwens het inwendige 

van de voorstoelen opgeknapt. Met name de 

bestuurdersstoel is qua verenpakket, zijwangen en 

opvulling wel aan ‘n opknapbeurt toe. Met een beetje 

goede wil zijn de originele pinstripe stof en het 

kunstleer her te gebruiken. Een mooie winterklus 

ligt in het verschiet!

Goed, nu snel door naar deze Kersteditie van uw 

clubmagazine. In deze uitgave stellen maar liefst 

twee kersverse clubleden zichzelf aan u voor. Ivo 

Wĳ geven vorm en kleur aan uw bedrĳf

Industrieweg 11 Woerden  •  0348-441235
  •  

  •  www.drukwerkstudio.nl
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Naast de ritten in Nederland hebben we voor volgend jaar 

een breed aanbod van buitenlandritten op de agenda gezet. 

Ritten waar het echt gaat om rijden, prachtige wegen en gezellig 

samenzijn, maar ook ritten die we combineren met externe 

evenementen. Om te beginnen kunnen we aan behoorlijk wat 

rij-kilometers komen met de Boheems Paradijsrit. We starten 

deze reis in Duitsland aan de grens met Polen en rijden daarna 

Tsjechië in om daar pracht en praal van de Bohemen te zien. 

Een prachtige rit langs de fabelachtige kastelen van weleer. 

Een maandje later staat de uitgestelde rit naar Zweden op het 

programma, een rit waar vele van ons al naar uitkijken. Ook Le 

Mans Classic staat natuurlijk op het programma. Dit autofestijn 

willen we niet missen na de leegte van de Corona tijd. Een ander 

leuk evenement, aangereikt door een van onze leden, die we op 

de agenda hebben gezet is Arosa Classics in Zwitserland. De 

Hill-Climb die de toegangsweg naar Arosa afsluit geeft ons de 

ruimte om aldaar gezellig te genieten van wat dit evenement te 

bieden heeft. In dezelfde maand september willen we ook nog 

de fabriek bezoeken in Stuttgart, wat inmiddels ook twee jaar is 

doorgeschoven. Voor de Herfstrit hebben we onze ogen gericht op 

onze zuiderburen. In België is het landschap net weer iets anders 

en kan ons misschien wel verrassen. Zoals u hier leest dus veel 

mogelijkheden om de auto in 2022 weer even de sporen te geven. 

Wat blijvend aanwezig zal zijn dit jaar zijn de Corona 

voorschriften. We volgen de voorschriften van het RIVM en 

werken met de QR code (verplicht). Social distancing is en blijft 

voor eenieder van toepassing. Voel je je niet lekker of heb je 

klachten mag je niet mee in verband met het welzijn van alle 

deelnemers. Het risico dat iemand zich daardoor moet afmelden 

kunnen wij als club niet dragen en ligt bij de deelnemer zelf. We 

proberen de afspraken met derden (hotels/horeca) goed in te 

regelen en zullen het restitutie deel doorgeven aan de deelnemers 

HET CORONAVIRUS HOUDT NOG STEEDS IEDEREEN IN ZIJ N GREEP, 
WEER NIEUWE MUTATIES EN HET GAAT MAAR DOOR. DIT JAAR 
HEB IK VOOR HET GEVOEL AMPER KUNNEN GENIETEN VAN DE 
911. HET VOELT ALS EEN VERLOREN JAAR ALS HET GAAT OM 
MOOIE MOMENTEN BELEVEN SAMEN MET GELIJ KGESTEMDEN. 
LATEN WE HIER NIET TE VEEL OVER NADENKEN EN VOORUIT 
GAAN KIJ KEN NAAR DE RITTEN DIE NOG GAAN KOMEN. OMDAT 
WE IN DE AFGELOPEN PERIODE STEEDS HEBBEN GEZOCHT NAAR 
MOGELIJ KHEDEN OM WAT TE ORGANISEREN, HEBBEN WE AL 
VERSCHILLENDE RITTEN IN VOORBEREIDING GEHAD.

VAN DE EVENEMENTENCOMISSIE8

bij afzegging, maar merken nu ook dat veel partijen 

anders aankijken tegen afmeldingen. Houdt er 

daarom rekening mee dat we het grootste deel van 

het inschrijfgeld niet kunnen restitueren. We weten 

ook dat er mensen zijn die anders tegen de Corona 

maatregelen aankijken. Wij willen vasthouden aan 

de geldende regels (in alle landen) en dat betekent 

dus dat soms 2G verplicht is en indirect dus ook dat 

wanneer je niet geënt bent dus niet mee kan. Hoe 

spijtig ook.   

We hopen dat we elkaar weer snel kunnen zien! 

Namens de EC,

Patrick & Dennis 



 Keep it original.
 De klassieke 911 & 912. 

Wie kan er nu beter zorgen voor uw klassieke 911 of 912 dan het offi  ciële Porsche Centrum? 
Als geen ander hebben wij de kennis in huis om uw Porsche perfect te onderhouden. 
Door gebruik van originele onderdelen en een uitstekend advies bent u altijd zeker van 
kwaliteit. Want wat origineel is, moet origineel blijven. Voor een persoonlijke prijsopgave
kunt u contact opnemen met het Porsche Centrum van uw keuze. 

Kijk voor meer informatie en alle Porsche Centra op porsche.nl/classic
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VOORZITTER  
Hessel Roukema 
036 - 537 17 43 
voorzitter@klassieke911912.nl 

PENNINGMEESTER  
Dennis Gronert
06 - 54 681 475 
penningmeester@klassieke911912.nl

TECHNISCHE COMMISSIE 
Peter Broerse
Bert van den Berg
Contact: Vincent van den Berg
06 - 247 339 72
tc@klassieke911912.nl

SECRETARIS / CORRESPONDENTIE  
Vincent van den Berg 
Postbus 292 
4760 AG Zevenbergen
06 - 247 339 72 
secretariaat@klassieke911912.nl 

REDACTIE / WEBMASTER 
Marc Bezem 
06 - 53 236 691 
redactie@klassieke911912.nl
webmaster@klassieke911912.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE  
Patrick de Wit
06 - 28 659 255
ec@klassieke911912.nl

VORMGEVING & DRUK 
Drukwerkstudio.nl
Tel: 0348 - 44 12 35 
www.drukwerkstudio.nl

LIDMAATSCHAP 
Lidmaatschap alleen via automatische incasso
Contributie voor leden e 70,00
Contributie voor aspirant-leden e 51,50
Na 1 augustus e 40,00
Inschrijfgeld eenmalig e 22,75
Begunstigers e 41,50
IBAN nummer NL76 INGB 0000329131 t.n.v.
Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
te Almere
www.klassieke911912.nl

De Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland, 
alsmede de aan haar gelieerde bestuurders, 
ondernemingen en/of toeleveranciers, zijn niet 
aansprakelijk voor onjuistheden of enig handelen 
op grond van de in dit clubmagazine gedane 
mededelingen.

COLOFON

NB. Het schaalmodel voor Albert is vervaardigd door Patrick 

Kohnen van Scalepassion.nl. Elders in dit clubmagazine treft u een 

advertentie aan.
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EVEN VOORSTELLEN

IVO EVERTS

Mijn naam is Ivo Everts, ik woon in Aalsmeer en heb sedert 

mijn peuterjaren al voorliefde voor de Porsche 911. De droom 

was om eens een 911 te kunnen aanschaffen. Dat is uiteindelijk 

gelukt en ik ben nu sinds 2011 eigenaar van een geweldige Porsche 

911 Carrera 3.2 Targa uit 1986. De auto is nog in originele staat en 

was bij aankoop in redelijk goede conditie. Door de jaren heen heb 

ik er veel plezier mee gehad. Het is een geweldig fi jne wagen om 

mee op pad te gaan. Het is echt auto rijden en met het dak eruit een 

heerlijke ontspanning.

Helaas werd na verloop van tijd wel duidelijk dat er sprake was van 

een aantal typische Porsche roestplekken. De vorige eigenaar had 

deze netjes weg geplamuurd en overgespoten. Zo zaten er gaten in 

de deurdorpels en direct daarachter in de wielkasten. Keuring was 

in technisch geen enkel probleem. Hier kwam de auto moeiteloos 

doorheen met de opmerking dat “ze er wel meer van deze wilden 

keuren”. Alleen had ik bij slecht weer toch wel een naar gevoel met 

de gedachte dat de plekken er niet beter van werden. 

Uiteindelijk heb ik eind 2020 de auto naar Peter 

Broerse gebracht voor het herstel van de carrosserie. 

Bij het open werken van de rotte stukken bleek dit 

geen slechte beslissing. 

Uiteindelijk is de carrosserie rondom gerestaureerd en 

is mijn bolide weer volledig opnieuw in de lak gezet. 

De combinatie van Peter en Roy voor een dergelijke 

klus is wel een hele mooie. Ik ben erg content met de 

wijze waarop dit vakkundig en met empatie is uitge-

voerd en durf nu ook weer eens (natuurlijk liever niet) 

door de regen te rijden.

Peter attendeerde mij op de Porsche 911 & 912 Club 

Nederland. Hij vertelde mij dat de club de leeftijds-

grens voor toelating had aangepast en vroeg mij of 

ik het niet leuk zou vinden ook lid te worden van de club. In het 

verleden heb ik wel eens gedacht lid te worden van een Porsche club 

maar het is er uiteindelijk niet van gekomen. Deze club lijkt mij erg 

leuk. Ik heb een werktuigbouwkundige achtergrond en kijk uit naar 

de bijeenkomsten waarin het delen van de technische informatie van 

de oudere techniek aan de orde komt. Kennis delen is zo belang-

rijk tegenwoordig. Door de zeer geringe aanwas van jongelui die 

geinterseerd zijn in de techniek zie je dat het steeds lastiger wordt 

om experts te raadplegen dan wel met vertrouwen werkzaamheden 

te laten uitvoeren. Helemaal wanneer het werk is aan een dergelijke 

Porsche. Daarnaast hoor en zie je soms schrijende gevallen waarbij 

oudere auto’s echt volledig verprutst worden.

Helaas is dit in de techniek waarin ik werk ook het geval. Mijn werk-

gebied is duurzame energietechniek met toepassing van warmte 

koude opslag in de bodem. Dit doen wij voornamelijk in de utiliteits-

markt. Aan de ene kant is het mooi dat er schaarste is ten aanzien 

van goed opgeleide mensen. Over voldoende werk hoeven wij ons 

geen zorgen te maken. Aan de ander kant is dit wel een groot pro-

bleem. Zeker met de grote hoeveelheid werk te doen op het vlak van 

de verduurzaming van Nederland.

Hoop spoedig kennis te maken op een van de clubbijeenkomsten. 

Groet Ivo

Onlangs ontving ik het – voor mij  – eerste clubmagazine waarin ik het 
artikel Van de redacteur de oproep om kopij  las. Ik heb deze uitnodiging 
maar gelij k beetgepakt, want ik weet uit ervaring hoe lastig het is om van 
leden inzending te krij gen voor een clubblad.

Naam: Ivo Everts

Leeftij d: 54 jaar

Woonplaats: Venlo

Burgerlij ke staat: gehuwd

Werk: Ondernemer  

Hobby: Fietsen, varen, Porsche

Auto’s:  Porsche 911 Carrera Targa               
uit 1986



14 COLUMN JEROEN CARÉ - LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Zodra ik mijn rijbewijs had wilde ik direct een auto. 

Ik had middels bijbaantjes geld gespaard om 

direct na het behalen van dat roze papiertje een auto 

te kunnen kopen. Dat werd een groene Renault 16TX 

(met de vierkante koplampen en de spoiler) voor 750 

gulden, gekocht in Zuilen, Utrecht. Het was technisch 

gezien geen beste auto, en als er toen een APK had 

bestaan was hij zeker niet door de keuring gekomen. 

Bij het garagebedrijf waar ik bij de benzinepomp 

werkte kon ik hem inruilen voor een Triumph 

Dolomite, wat ik direct heb gedaan. Beide auto’s kom 

ik nu nog wel eens tegen op klassieke auto beurzen, 

en worden met een beetje fantasie als youngtimers 

aangemerkt. Na mijn afstuderen direct door mijn 

eerste baan in. Tweede helft jaren tachtig in de IT, en 

direct een mooie auto onder de kont. In mijn geval een 

Golf GTI. Voor een jongen van 21 natuurlijk geweldig. 

En vervolgens volgde een hele reeks van lease auto’s 

dat doorloopt tot op de dag van vandaag. 

Interesse in klassieke auto’s ontstond zo’n 15 

jaar geleden toen de eerste vrienden van de 

vrijdagavondkaartclub hun aandacht van klassieke 

brommers naar klassieke auto’s gingen verleggen. Een 

Austin Healy werd gevolgd door een Mercedes SL uit 

62. Een Pagode kwam er bij en een vroege jaren 70 

Chevrolet Camaro. Tussendoor nog een Alfa Spider, en 

een Cadillac Deville. Ik had zelf nooit de middelen om 

er een te kopen, maar zoals een goede vriendenclub 

betaamt reed iedereen in elkaars auto. Veel plezier met 

elkaar, en de reacties van het publiek op deze bonte 

verzameling auto’s was nagenoeg altijd positief. Iets 

dat toch bij klassieke auto’s hoort.

Een aantal jaren geleden kreeg ik het idee om voor 

het goede doel n mijn woonplaats een jaarlijks classic 

car event te gaan organiseren. Het leek mij mooi om 

mensen met eenzelfde passie bij elkaar te brengen. 

En gezien het succes van het evenement kan ik wel 

zeggen dat we daar in zijn geslaagd. Het is geweldig 

om te zien hoe eigenaren en publiek interactie hebben 

met elkaar. De een wil graag wat vertellen over zijn/

haar auto, de ander heeft er wel een herinnering bij. 

Op deze manier mensen bij elkaar brengen geeft mij 

veel voldoening. Maar ondertussen had ikzelf nog 

steeds zelf geen klassieker….

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

Niet dat dat perse een doel op zich was, maar bij de tweede uitvoering 

het evenement had ik ineens een viertal 911’s als deelnemers. Uit 

de begin Jaren 70. F-type, G-type. En waar het model mij nooit echt 

aansprak, en mijn enige rijervaring van jaren terug in een 911 uit 1990 

ronduit slecht was, zag ik ineens iets in de auto wat ik daarvoor niet 

had opgemerkt: De simpele maar zo karakteristieke lijn.  En nadat 

een van de enthousiaste eigenaren mij de race-pedigree van het merk 

had uitgelegd, en hoe zich dat door vertaalde naar het ontwerp was 

mijn interesse meer dan gewekt. En ik had inmiddels de middelen 

om mijzelf een kado te doen….

Toen ik kort daarna een uitzending zag van Chasing Classic Cars 

waar een zoektocht naar een 911 f-type eindigde in een spectaculaire 

veiling was ik helemaal om. Internet op en binnen een paar weken 

had ik nagenoeg alle aangeboden f-types al bekeken, maar geen kon 

mij echt overtuigen. Totdat….

Ik een exemplaar zag staan bij een Porsche specialist in Hilversum. 

De showroom is van zichzelf nogal donker, en de auto’s staan in 

het algemeen goed uitgelicht in spots. En deze auto kwam daarin 

echt helemaal tot leven. Die kleur….blutorange. Zo in de spotlights. 

Wauw….. Ik was alleen en heb denk ik wel een uur voor de auto op 

een bankje gezeten en de vormen en lijnen van het ontwerp in mij 

opgenomen. Een blutorange 2.4T Targa uit 1972, dus een Ölklappe. 

En ook nog eens met een Sportomatic Maar dat waren pas zaken die 

later relevant werden. De eerste emotie bij het zien van deze auto 

had ik nog nooit eerder zo ervaren. Liefde op het eerste gezicht klinkt 

wat theatraal, maar het aanzicht van de auto ontroert me soms nog 

steeds. Inmiddels zijn we een paar jaar verder, en ben ik helemaal 

Porsche. Het wagenpark is inmiddels uitgebreid, en sommige auto’s 

komen en gaan. Maar deze blijft. Hier is de passie voor het merk mee 

begonnen. Dit is de basis. 

Jeroen Caré

Instagram adres: Jeroen_care

KERSTGESCHENK VOOR DE LEDEN!KERSTGESCHENK VOOR DE LEDEN!

KOSTELOOS

voor

CLUBLEDEN

Beste clubleden,

We hebben opnieuw een bewogen jaar achter de rug. Ons geduld 
wordt op de proef gesteld, want vanwege de voortdurende COVID-19 
pandemie heeft een belangrijk deel van de geplande clubactiviteiten 
ook in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Een aantal daarvan zijn 
doorgeschoven, in de evenementenkalender voor 2022 verderop in dit 
clubmagazine leest u hier meer over.

Bijkomend effect van ’t voorgaande is dat we in 2021 als club bepaalde 
uitgaven niet hebben hoeven doen en volgens goed gebruik wil het 
bestuur dit aanwenden voor de leden. In een presentatie tijdens 
de International President’s Classic Clubmeeting enkele maanden 
geleden, werd een nieuw product getoond waarvan het bestuur dacht: 
dát is een leuk en praktisch cadeau voor de clubleden! 

Porsche montagehandschoenen
Het gaat om de nieuwe montagehandschoenen van Porsche Classic. 
Deze handschoenen zijn er om je handen te beschermen tijdens 
bijvoorbeeld een bandenwissel, maar tevens dun genoeg om aan 
je auto te klussen. Dat kan wel eens van pas komen als je met een 
klassieke auto onderweg bent. 

Na overleg met PON Porsche Import is het gelukt om als club een deal 
te sluiten; we kunnen deze handschoenen inkopen tegen een sterk 
gereduceerd tarief. We hebben van deze aanbieding gebruik gemaakt 
en kunnen de leden een set van deze mooie handschoenen aanbieden. 

Maat bepalen
Daar niet iedereen gelijk is en deze handschoenen in verschillende 
maten worden geleverd, moeten we weten welke maat bij jou past. 
Hiervoor willen we je vragen om je hand op te meten volgens de 
afgebeelde instructie. Zit je tussen twee maten in, neem dan de grotere 
maat. Let wel, we kunnen de opgegeven maat niet meer wijzigen 
en omruilen is ook niet mogelijk! Verder geldt uiteraard één paar 
handschoenen per clublid.

Graag ontvangen we vóór 31 januari 2022 een email met je 
benodigde maat op voorzitter@klassieke911912.nl. We 
zullen vervolgens de montagehandschoenen in bulk bij 
PON Porsche bestellen en deze aan jullie doen toekomen. 

Fijne feestdagen!

Het bestuur van de Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland
Hessel Roukema – voorzitter
Dennis Gronert – penningmeester
Vincent van den Berg – secretaris
Patrick de Wit – evenementencommissie
Marc Bezem – redacteur / webmaster
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EEN 911 SC
VAN DE SLOOP GERED…

M ijn interesse voor klassieke auto’s werd al 

gewekt op jonge leeftijd en Porsches hebben 

daar altijd een rol in gespeeld. Niet vreemd als je 

een vader hebt die én de ruimte had om auto’s te 

stallen, we woonden namelijk in een oud hotel 

met bijbehorende schuren, en die ook nog eens in 

auto’s handelde. Ik heb het allemaal wel voorbij 

zien komen, van Cadillac’s tot Ford Anglia’s aan 

toe. En ondertussen knapte hij ze ook nog op. Ik 

ben in die tijd als jongen ook veel mee geweest naar 

evenementen. 

De eerste Porsche die ik me kan herinneren in het 

gezin was een 964 van de Rijkspolitie. Later volgde 

nog een 928 S4 en ook nog een 964 C2 cabrio. Dat 

is op zich wel een leuk verhaal want in die tijd had 

mijn vader een Boxster uit 1996 die zou dienen als 

trouwauto. Echter toen de trouwpartij aanstaande 

was bleek hij die verkocht te hebben en moest er 

dus een plan B komen. Inmiddels was de 964 al gestript omdat 

die in niet al te beste staat was, hij was onder andere zeer slecht 

overgespoten, en moest in allerijl in orde gemaakt worden. Slechts 

twee weken voor het trouwfeest was ie klaar. Achteraf gezien geen 

slechte ontwikkeling aangezien ik nu wel in een 911 getrouwd ben. 

We zijn er ook nog mee op huwelijksreis geweest. Via de route 

Napoleon naar het zuiden van Frankrijk, Nice aangedaan en toen 

naar Italië richting Genua om vervolgens bij het Gardameer te 

stoppen. 

Mijn huidige 964 is een heel ander verhaal. Ik werkte rond 2005 

voor een bedrijf waarvan één van de eigenaren een voorliefde had 

voor klassiekers zoals de Maserati GT uit de ’60-er jaren, een E-type 

en meer van dat soort werk. In die tijd deed ik veel op het vlak van 

Voice over IP en moest het hele land door om installaties te doen. 

De man had ook een lichtblauw G model uit 1985 en hij had me op 

een gegeven moment beloofd dat ik daar zakelijk in mocht gaan 

rijden. Helaas is het daar nooit van gekomen want op het laatste 

moment besloot hij hem toch zelf te houden. Echter op een gegeven 

moment belde hij mij op en zei dat we naar Witmer & Odijk in 

Warmond zouden gaan, dat ik daar maar een auto uit moest zoeken 

maar dat het wel een 964 moest zijn. Nou, dat is toen mijn huidige 

auto geworden. In 2009 veranderde het bedrijf van eigenaar, werd 

besloten om afscheid te nemen van het wagenpark en kreeg ik de 

mogelijkheid om de auto voor een mooie prijs over te nemen. En 

sindsdien rijd ik er zelf met veel plezier in. Ooit nog een schade 

gehad in de wasstraat die ik gelukkig kon verhalen en wat genoeg 

opleverde om mijn auto opnieuw te laten spuiten en op te bouwen, 

maar verder al heel lang een trouwe gezel.

Het G model dat ik in bezit heb heeft 

weer een directe link met mijn 964. 

Die laatste stond namelijk op niet 

originele cup velgen. Omdat ik veel 

waarde hecht aan originaliteit en 

Dominicus Smit in IJsselmuiden de 

juiste velgen op zijn site had staan 

toog ik met mijn vader die kant 

op. En daar stond dit G model met 

aanzienlijke schade aan de voorkant 

en ook nog wat schade aan de 

achterkant. Ik wist eigenlijk meteen 

dat ik deze auto wilde hebben maar 

dat ging nog niet zomaar omdat de eigenaar meer geld dacht te 

krijgen in onderdelen dan in één stuk. Gelukkig kreeg ik hem na 

wat praten en onderhandelen uiteindelijk toch mee. Mijn vader ging 

overigens ook niet met lege handen naar huis want hij reed weg met 

een 944, maar dat terzijde.

Het is een Amerikaanse 

auto die vanuit Californië 

naar Duitsland is 

gegaan om vervolgens in 

Nederland op te duiken. 

De auto is compleet maar 

niet matching want in 

plaats van een 2.7 zit er 

een 3.0 liter motor bij. 

Die staat overigens elders 

in een ruimte met brug 

die ik met mijn broer 

huur en krijgt liefdevol iedere maand een slinger om vastlopen te 

voorkomen. De auto zelf staat in onderdelen in de garage naast 

mijn huis omdat het daar warmer en droger is. Dat laatste is wel 

handig omdat ik vrij snel de auto ben gaan strippen 

om vast te stellen wat er moest gebeuren. Hierbij 

kwam het visitekaartje van een schadeherstelbedrijf 

uit Amerika onder het VIN plaatje tevoorschijn en 

daardoor weet ik dat er een schade verholpen is in 

oktober 1990. Waarschijnlijk is de auto toen ook van 

kleur verwisseld. Hij is nu rood maar hoort zilvergrijs 

te zijn (kleurnummer 936).
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Een van de eerste dingen was om de auto te laten 

richten. Dit heb ik gedaan bij Wessel Coachbuilding 

in Geesbrug. Inmiddels zit er een nieuwe neus op en 

kijk je hier en daar op het kale metaal. Ook heb ik de 

voorspatschermen vervangen. Die kwamen van een 

auto die onlangs nog een volledige nieuwe laklaag 

had gekregen maar waarvan de eigenaar vlak daarna 

had besloten om er een uitgebouwde restomod van 

te maken. Waren die in perfecte staat verkerende 

spatschermen opeens binnen bereik voor mij! 

Foto impressie van de Internationale Porsche Classic Club 

Presidents meeting van 29 september tot 1 oktober 2021 op en 

rondom Hockenheim in Duitsland. 

Aan dit vijfjaarlijkse evenement werd namens de club deze keer 

door de clubvoorzitter en redacteur - webmaster deelgenomen. 

Naast allerlei lezingen en workshops was er op het Porsche 

Experience Centre op Hockenheim ook gelegenheid te rijden met de 

allernieuwste  Porsche 911, Cayenne en Taycan modellen, zowel op 

het circuit als in het terrein. Met de Taycan Turbo S modellen werd 

ook nog een tocht in de omgeving gemaakt. De echte liefhebbers 

konden tot slot met de eigen klassieke Porsches het circuit op.

Al met een perfect georganiseerd en geregisseerd evenement met 

een afwisselend, leuk en leerzaam programma.

Marc Bezem redacteur - webmaster

Ik heb de afgelopen jaren veel onderdelen verzameld, je zou kunnen 

zeggen dat eBay en Marktplaats mijn beste vrienden waren. De 

garage ligt dan ook meer dan vol. Het plaatwerk is nu klaar en 

mijn planning is om de auto in maart naar de spuiter te brengen. 

Wanneer ik er mee kan rijden weet ik nog niet maar dat alles wat 

sneller gaat plaatsvinden is wel duidelijk omdat ik plannen heb om 

de 964 te gaan verkopen. En ik kan natuurlijk ook niet wachten om 

mijn eerste tourrit met de club in deze auto te gaan maken!

Maurice Spierenburg

PORSCHE CLASSIC CLUB 
PRESIDENTS MEETING 2021 

Naam: Maurice Spierenburg

Woonplaats: Ĳ sselstein

Burgerlij ke staat: getrouwd, 3 kinderen

Werk: ondernemer in de IT

Hobby: klassieke auto’s, sporten

Auto’s:  964 C4 Coupé, 1975 G model in 
onderdelen 2.7 met 3.0 liter motor
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
en van 13.00 tot 17.00 uur. Zaterdag op afspraak.

BF Torino® heeft de zeer fraai ogende LeMans en Rally ST design 
stoelenlijn ontwikkeld. Ontwerpen die uitermate geschikt zijn voor 
inbouw in klassieke en semi-klassieke Porsche sportwagens. 

BF Torino® biedt acht basistypen comfortabele en fraai ogende hand 
gemaakte autosportstoelen van zeer hoge kwaliteit. Geschikt voor 
inbouw in de auto’s van de gangbare Europeese automerken. 

Martin Willems is exclusief distributeur van BF Torino® klassieker-
autosportstoelen voor Nederland, ‘made in Italy’ sedert 1968. 
Gespecialiseerd in Fiat, Lancia en Abarth is Martin Willems 
in de Benelux de grootste klassieker-onderdelen-leverancier 
voor deze drie merken. Een begrip als het gaat om klassieke-, 
semi-klassieke auto’s en verscheidenheid aan onderdelen.

Bezoek onze nieuwe site voor uitgebreide informatie!

Klassieker autosportstoelen

Rademakerstraat 11
7881JX Emmer-Compascuum
Nederland
(T) 0031 (0)591 35 22 12
(F) 0031 (0)591 35 25 30

martin@martinwillems.nl
www.martinwillems.nl

www.bf-torino.nl 

Rally ST

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke 
Porsche

  Nieuw design
‘60-’70 styling. 

Speciaal voor 
de klassieke de klassieke de klas
Porsche

LeMans

Speciaal Porsche!  •  handleiding inbouw online  •  DEKRA-keur  

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

Rally ST

Rallystoel met 
goede zijsteun. 
Voor 4, 5 en 6 

punts gordel
systeem

MW-BF-Porsche Willems-M3-10-02-2016.indd   1 11-02-16   10:31

VIJFDE GENERATIE IN DE PORSCHE 912

W ij houden u graag op de hoogte over het reilen en zeilen 

van onze ‘Familie Porsche’. In de decemberuitgave van 

2018 berichtten wij u in dit clubmagazine over de Porsche 912 als 

trouwauto voor ons huwelijk. Een onvergetelijke ervaring.

Inmiddels hebben Laura en ik een dochter gekregen, op 22 

november 2020 werd Isa geboren. En precies zoals oom Guus dat 

destijds met zijn kinderen en kleinkinderen deed, hebben wij dat 

voorbeeld gevolgd en onze dochter in de auto gefotografeerd. Isa is 

daarmee de vijfde generatie die met de Porsche 912 op de foto staat!

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Stijn Blom 

VIJFDE GENERATIE IN DE 
PORSCHE 912

ZITTEN ACHTER HET
STUUR VAN JE
OVER- OVERGROOTVADER! 
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VOORKOMEN IS BETER DAN 
BLUSSEN, MAAR ALS HET DAN 
TOCH TOT BLUSSEN KOMT......

Op 16 oktober jl. organiseerden we – Jan en Hermie van 
Laar – in samenwerking met FirePro een gezamenlijke 
technische dag voor de leden van de Klassieke Porsche 
911 & 912 Club Nederland en de Porsche 914 Club. Wij 
zijn al jaren lid van beide clubs en hebben ook al jaren 
een klassieke 911 en een 914. 

DEMONSTRATIE FIREPRO

AANLEIDING
Doordat we voor mijn werk al sinds 2001 in het buitenland zitten, 

was de hobby wat afgezakt en stonden de auto’s langere tijd 

geparkeerd. Toen ik met de 914, na wat reparatiewerk, weer eens 

een rondje wilde gaan rijden besloot ik voor de zekerheid even 

een brandblusser mee te nemen. De auto stond al sinds 2001 

geparkeerd in de garage en met de wetenschap dat een (brandstof)

lekje in een klein gaatje kan zitten, ondanks dat ik alle slangen 

vervangen had, toch maar even op safe spelen.

Maar dan blijkt zo’n brandblusser die normaal in de hoek van 

de garage staat toch van een behoorlijk formaat voor zo’n kleine 

klassieker. Na een paar probleemloze test kilometers met een grote 

CO2 blusser op de bijrijders stoel besloot ik op zoek te gaan naar 

een wat handzamere brandblusser. 

Wat in eerste instantie begon als kijken welke brandblusser 

geschikt zou zijn, zowel qua blusmiddel als qua formaat, kreeg 

het verhaal een andere wending toen ik een artikel las over aerosol 

als blusmiddel. Eerlijk gezegd nooit van gehoord. Mijzelf daar 

wat verder in verdiept en kwam toen bij de productlijn terecht die 

tijdens deze technische dag gedemonstreerd werd. 

FIREPRO
Dit bedrijf opereert in meer als 110 landen met hun gepatenteerde 

aerosol systemen, toegepast in een grote verscheidenheid aan 

met name gebouwen en installaties. Klassieke auto’s zijn nog 

geen grote markt voor FirePro, maar wel een domein waar ze 

graag ook hun productlijn als een goede optie willen 

demonstreren.

Voor de 911 & 912 Club heb ik een paar maanden 

geleden een on-line presentatie gegeven en als vervolg 

hierop – toen de corona regels weer wat versoepeld 

werden – een  presentatie vanuit FirePro zelf met 

aansluitend een demonstratie met echte vlammen.

Bij deze technische dag is Jeroen van Essen van 

FirePro Benelux als gastspreker uitgenodigd om 

meer te vertellen over FirePro en om de demonstratie 

aan het eind van deze dag te geven. 

LOCATIE
Omdat het voor de organisatie allemaal wat kort dag 

was doordat ik zelf weer terug naar het buitenland 

moest, werd het vinden van een beschikbare locatie 

nog even een uitdaging. 

De versoepelde corona regels hadden tot gevolg 

dat uitgestelde bruiloften en andere feestjes ineens 

allemaal georganiseerd werden, waardoor veel 

restaurants en zaaltjes al gereserveerd waren. 

Daarbij komt voor ons als autoclubs nog de extra 

behoefte dat we de auto’s netjes en veilig willen 

kunnen parkeren. Gelukkig konden we nog terecht 

bij de Koningshoeve in Klaaswaal. Zij hebben daar 

een buitenlocatie genaamd “Tent in de Weide” die 

niet onbekend is in het klassieke autowereldje want 

deze werd de afgelopen jaren al een paar keer als 

tussenstop voor de SLS (Scheveningen-Luxemburg-

Schevening) Rally ingezet.

PRESENTATIE
De ochtend begon met koffie/thee met appeltaart en 

natuurlijk de auto’s bewonderen. 

Daarna geeft Jeroen een presentatie over Fire Pro 

en een technische uitleg over het blussysteem 

en waar deze allemaal worden toegepast. Het 

systeem is van oorsprong door NASA ontwikkeld 

om in de Space Shuttles te worden geïnstalleerd. 

Ondertussen is het toepassingsgebied heel breed; IT 

kasten, server ruimtes, opslag & distributie centers, 

schepen en touringcars, teveel om op te noemen. 

Het hoofdkantoor en de fabriek van FirePro staan 

in Cyprus, R&D in Nederland. Nederland heeft 

een leidende rol in het wereldwijd certificeren van 

brandblus systemen, vandaar R&D in Nederland.

LUNCH EN DEMONSTRATIE
Na een lekkere lunch was aan ondergetekende de 

eer om iets meer in detail te praten over installatie 

mogelijkheden en de werking van het systeem in 

911, 912 en 914. Daarna had ik Peter Broerse bereid 

gevonden om even het luchtfilterhuis van zijn 

911 af te halen om te laten zien waar het systeem 

geïnstalleerd wordt. Jeroen had voor de gelegenheid 

de demo aanhanger van FirePro meegenomen 

waarin een klein koekenpannetje met brandbare 

gel aangestoken werd. Hierna was het aan het 

systeem om de brand te detecteren en automatisch 

het bluspatroon te activeren. Zoals verwacht verliep 

dit helemaal volgens plan en waren de vlammen 

snel gedoofd door het – overigens voor mens en 

milieu onschadelijke middel – wat na activeren uit 

bluspatroon vrijkwam. Een geslaagde demo aan het 

eind van een interessante dag.

CLUBACTIE
Na afloop van de bijeenkomst werd vanuit de 

afvaardiging van beide clubbesturen bij Jeroen van 

Essen gepolst of er wellicht iets van een clubactie 

op poten zou kunnen worden gezet, eventueel met 

assistentie vanuit Peter Broerse voor de inbouw. 

Daar blijken wel mogelijkheden voor te zijn. 

Nadere informatie hieromtrent volgt vanuit de 

respectievelijke clubbesturen.

Jan en Hermie van Laar
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De stalling voor oldtimers, youngtimers of andere  
bijzondere voertuigen. 

 
In het hart van Nederland, direct langs de A27 en de A12 biedt Passion For 
Cars Houten u een veilige, discrete, geklimatiseerde stalling voor oldtimers, 
youngtimers of andere bijzondere voertuigen. De gepassioneerde eigenaar 
zorgt ervoor dat uw voertuig tijdens de opslag in perfecte conditie blijft en 

rijklaar staat op het moment dat u dat wilt.

Bel voor meer informatie met: 
Remco van den Brink 06 - 22 449 032 of mail naar: 

info@passionforcarshouten.nl / www.passionforcarshouten.nl

De ideale plek die past 
bij uw voertuig
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D e deelnemers verzamelden in bij Café-restaurant              

‘t Knooppunt in Havelte en de dag eindigde in Hotel-

restaurant Eeserhof  in Ees, langs de Hunebed Highway. Bij de 

start stonden er een kop koffie/thee en wat lekkers klaar en       

op het eindpunt kon worden genoten van een paar drankjes en 

wat hapjes. De lunch onderweg was op eigen gelegenheid.

De mooie rit door het prachtig landschap was georganiseerd 

en uitgezet door onze voorzitter, waarvoor hartelijk dank!

Marc Bezem

redacteur - webmaster

HERFSTRIT 
HERFSTRIT

Op zondag 17 oktober jl.
deed de club iets wat – althans voor
zover na te gaan – nog niet eerder was gedaan:
een rit naar en door Drenthe!

Die zondag verkenden we in clubverband het Drentse
herfstlandschap met haar hunebedden, uitgestrekte heidevelden, het 
museumdorp Orvelte, de nationale parken Dwingelerveld & Drents 
Friesewold en kamp Westerbork. Onderweg was voldoende tijd om 
onderweg te stoppen om te genieten van al dat moois wat onze minst 
dichtbevolkte provincie zoals te bieden had.



Het bestuur van de Klassieke Porsche 911 en 912 Club Nederland
wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2022
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onbetaalbare Porsche 911 derivaat maakte de weg vrij 

voor de ontwikkeling van de voor de openbare weg 

én het circuit ontwikkelde Carrera RS 2.7 uit 1973 

en Carrera RS 3.0 uit 1974 en de daarvan afgeleide 

RSR raceauto’s. Deze modellen droegen op hun 

beurt stuk voor stuk bij aan het buitengewone succes 

van de auto’s uit het daarop volgende 911 Turbo 

tijdperk. Het duurde na 1974 zo’n tien jaar voordat 

er weer een straat legale 911 zou verschijnen die 

tegelijk ook een zeer capabele raceauto was, want 

de 911 SC/RS waarover dit artikel gaat, werd pas in 

1984 geïntroduceerd. De lettercombinatie SC/RS 

bewees dat deze auto een echte erfgenaam was van 

haar illustere voorgangers. De ‘SC’ verwees naar de 

Carrera bloedlijn (SC stond naar zeggen voor ‘Super 

Carrera’, hoewel hierover verschillende verhalen de 

ronde doen), terwijl de toevoeging ‘RS’ onomwonden 

zinspeelde op de motorsport intenties van het model. 

PORSCHE 911 SC/RS
Tijdens de Porsche International Classic Club President meeting op 
de Hockenheimring begin oktober, brachten uw clubvoorzitter en 
redacteur-webmaster ook een dag door op het gloednieuwe Porsche 
Experience Center. In zijn voorwoord heeft de voorzitter er al het nodige 
over geschreven en elders in dit clubmagazine is van de meeting een 
fotoreportage gepubliceerd. Binnen in het Experience Center stonden 
verschillende klassieke Porsches tentoongesteld, waaronder de Porsche 
911 SC/RS van het Porsche Museum. Uw redacteur – webmaster zag daar 
aanleiding in ‘ns in de geschiedenis van deze zeldzame en ook onverwacht 
bijzondere Porsche 911 te duiken.

ACHTERGROND
Het is lang de filosofie van Porsche geweest om naast de 

straatauto’s, lichtgewicht high-performance sportwagens te 

produceren, voorzien van genoeg motorvermogen om voorin 

competities mee te draaien. Deze aanpak was vooral in de jaren 

vijftig, zestig en zeventig zeer succesvol, aangezien de 356, 550 en 

later ook de 911 in wedstrijden vaak veel sterkere tegenstanders 

versloegen, waardoor ze de bijnaam ‘reuzendoders’ kregen. 

Porsche bracht hier andere sportwagenfabrikanten regelmatig mee 

in verlegenheid, omdat die in veel gevallen konden bogen op veel 

grotere racebudgetten maar desalniettemin het onderspit moesten 

delven. In 1967 begon Porsche met de ontwikkeling van een 

lichtgewicht racer op basis van de tweeliter motor van de Carrera 6 

racewagen, waaruit uiteindelijk de straatlegale 911 R voortkwam. Er 

werden slechts 21 exemplaren geproduceerd, maar deze inmiddels 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
We doen even een stap terug om na te gaan hoe 

de 911 SC/RS (intern aangeduid als Type 954) nu 

eigenlijk tot stand kwam. Porsche had vaak een 

streepje op de concurrentie voor, omdat een deel 

van hun belangrijkste ingenieurs zelf zeer ervaren 

en succesvolle race- of rallyrijders waren. Jürgen 

Barth, die de leiding had over de afdeling Porsche 

Customer Racing, startte in zijn carrière maar liefst 

dertien (!) keer in de 24 uur van Le Mans. Roland 

Kussmaul was ingenieur bij Porsche en een actieve 

deelnemer in de rallysport, net als Peter Falk, 

hoofd van Porsche Motorsport. Al deze mensen, en 

nog veel meer, waren competitief betrokken bij de 

autosport en konden zo hun eigen ervaringen uit 

de eerste hand meenemen naar de werkplaatsen 

in Stuttgart en Weissach. De meest relevante 

en directere autosportervaringen zijn die van de 

deelnemers die in het weekend hebben geraced of 

een rally hebben gereden en op maandag terug in de 

werkplaats uit de eerste hand verslag doen van wat 

ze hebben meegemaakt. En hiermee vervolgens aan 

de slag gaan met de auto’s waarin ze het weekend 

hadden gereden. 

Precies dezelfde context leidde tot de creatie van 

de 911 SC/RS. Na deelname aan de Monte Carlo 

Rallye in 1983, waar Barth en Kussmaul als negende 

eindigden, keerden ze terug naar de fabriek, waarna 

werd voorgesteld om een kleine oplage van 20 

voertuigen te maken die voor de weg konden worden 

gebruikt, maar vooral ook voor rally’s. Door hun 

rallyervaring in te zetten, werden 20 auto’s gebouwd 

om te voldoen aan de homologatievereisten van de 

Groep B rallyklasse. De nieuw ontwikkelde rally-

auto was feitelijk een evolutie van een stopgezet 

model, namelijk de 911 SC. Die auto zou immers 

worden vervangen door de 3.2 Carrera.

SPONSORING
Een andere aanleiding voor de creatie van de 911 SC/RS kwam uit 

de hoek van Rothmans, die hun sponsoring van het zeer succesvolle 

Porsche 962 programma wilden uitbreiden met de rallysport. Aan 

het einde van het raceseizoen 1983 beëindigde Rothmans zijn 

relatie met Opel in de rallysport, mede omdat ze potentieel zagen 

in het uitbreiden van het partnerschap met Porsche. De SC/RS was 

voor Porsche een relatief makkelijk te ontwikkelen auto waarmee 

kon worden ingespeeld op de vraag vanuit Rothmans om op korte 

termijn een competitieve auto te ontwikkelen voor de rallysport, 

die vervolgens in de vertrouwde blauw witte kleurstelling op een 

aantal internationale markten te zien zou zijn. Het project met 

vierwielaandrijving – de legendarische Porsche 959 – dat eigenlijk 

voor deze rol was bestemd, liep achter op schema en zou pas in het 

seizoen 1985 klaar zijn.

 

LANCERING
Er is geen datum vastgelegd voor de officiële lancering van de 911 

SC/RS, aangezien het niet ongebruikelijk was dat de raceafdeling 

van Porsche potentiële klanten simpelweg op de hoogte bracht dat 

men over een nieuw model beschikte dat zou kunnen aansluiten 

bij hun autosportambities. Uit gezaghebbende publicaties blijkt 

dat er 21 auto’s zijn gemaakt, waarvan er eentje in de collectie 

van het Porsche Museum is opgenomen. Van de twintig auto’s 

die beschikbaar waren voor straat- of rallygebruik, werden er vijf 

gesponsord door Rothmans en door de fabriek voorbehouden voor 

wedstrijddoeleinden. Deze vijf werden voor verdere voorbereiding 

toevertrouwd aan het nieuw opgerichte bedrijf Prodrive in 

Engeland, onder leiding van Dave Richards. De raceafdeling 

verkocht de resterende SC/RS-auto’s aan geselecteerde klanten, 

aangezien dit speciale model niet via het dealernetwerk werd 

gedistribueerd. Als je er een was aangeboden, kreeg je te horen 

dat je elke gewenste kleur beschikbaar was zolang het maar wit 

was, aangezien alle twintig auto’s in het wit waren afgewerkt. Dit 

Foto: Porsche Rothmans 911 
SC RS in de 24 uurs rally van 
Ieperen (België) in 1984
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was echter de norm voor race- en rallyauto’s, omdat klanten die 

hun SC/RS wilden rallyen, de auto in de kleuren van hun sponsor 

konden afwerken en waar nodig sponsorstickers konden plakken. 

De 911 SC/RS was beschikbaar voor klantenteams voor DM 188.100. 

Dat was ruim twee keer zo duur als een Porsche 911 turbo uit die 

periode (!).

MOTOR MET TOEBEHOREN
Veel van de technologie van de SC/RS was gebaseerd op de 3,0-liter 

SC-motor (type 930/18), die teruggaat tot de tijd van de Carrera RS, 

bijna een decennium eerder. De reden waarom Porsche koos voor 

de 3,0-liter motor en niet voor de nieuwe 3.2 liter Carrera motor 

was omdat de SC/RS dan niet in de groep B-klasse tot 3.000 cc kon 

worden ingezet, met een gewichtslimiet van 960 kg. Met gebruik 

van de grotere 3.2 liter motor zou de auto in een hogere categorie 

terecht komen met een minimumgewicht van 1.100 kg. Een cruciaal 

verschil. 

De atmosferische motor kreeg een uitgebreide make-over waarbij 

het vermogen werd verhoogd van 204 pk van de uitgaande 911 SC 

tot een indrukwekkende 255 pk bij 7.000 tpm. Dit werd bereikt 

door de compressieverhouding te verhogen van 9,8:1 naar 10,3:1, 

terwijl de SC/RS ook gesmede zuigers kreeg (in plaats van gegoten) 

en 935 cilinderkoppen met een verhoogde kleplift. De wedstrijd 

nokkenassen zorgden voor 12,1 mm lift op de inlaatkleppen en 10,5 

mm op de uitlaatkleppen. De full-spec racemotor ontwikkelde 280 

pk bij 7.000 tpm, met de rode lijn bij 8.000 tpm.

Het K-Jetronic-systeem werd vervangen door een Bosch-

Kugelfischer plunjer brandstofinjectiepomp. Acceleratiecijfer 

van 0-160 km/uur bedroeg slechts 11,7 seconden. Met die tijd 

accelereerde de SC/RS zo’n beetje sneller dan elke andere 

straatlegale sportwagen, inclusief de legendarisch snelle 911 Turbo. 

De oliekoeler, die normaal in het rechter voorspatbord hoort te 

zitten, werd vervangen door een grotere koeler onder de luchtinlaat 

in de achterspoiler.

VERSNELLINGSBAK EN KOPPELING
De versnellingsbak 915/71 met vijf versnellingen had een 

geïntegreerde oliekoeler. Er waren twee sets versnellingsets 

beschikbaar, de eerste was gericht op straatgebruik met een 

bruikbare vermogenscurve tot zo’n 7.000 tpm, en de tweede, de 

rally set, gaf een bruikbare motorpiek bij 7.600 tpm. Prodrive 

probeerde Porsche over te halen een efficiënter werkend 

“Dogleg” schakelmechanisme op de bak te installeren, maar 

Stuttgart weigerde standvastig en hield het op het standaard 

915 mechanisme. Er was voorts een 40% ZF-sperdifferentieel 

gemonteerd en voor rallysport werd een gesinterde metalen 

koppelingsplaat aanbevolen ter vervanging van de normale veer 

gedempte plaat die op de wegversie werd gebruikt. De RSR-

koppeling, waarvoor men de beenspieren moest hebben van een 

topskiër, werd door testrijders sterk becommentarieerd. 

die tijd merkte op dat de cabine, die is afgezet met zwart vilt, nog ’t 

meest weg heeft van op de onafgewerkte cockpit van een sportvlieg-

tuig. Een juiste analyse want de auto was opzettelijk verstoken van 

onnodige comfort verhogende extra’s: alles was puur functioneel. 

 

DAVE RICHARDS (PRODRIVE)
Bij Porsche was het besluit genomen om niet vanuit de fabriek 

met de SC/RS deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen 

rally’s. Daarvoor was de inzet van een klein leger aan technici en 

ondersteunend personeel nodig, wilde men tot goede prestaties 

komen. Iets waarvoor geen capaciteit en budget voorhanden was. In 

plaats daarvan werd de inzet van de SC/RS gericht op de Europese 

Rallykampioenschappen waar de concurrentie om de hoek kwam 

kijken met onder meer de Audi Quattro en de Lancia 037. 

 

Dave Richards had de leiding gehad over Opels rallyteam en nadat 

Rothmans de sponsoring van het Opel team had teruggetrokken, 

vestigde Dave zich met een nieuwe rally gerelateerde onderneming 

in Banbury, Engeland. Prodrive, het nieuw opgerichte 

motorsportbedrijf van Richards, kreeg de taak om de SC/RS rally-

auto’s voor te bereiden op de concurrentie. Onvergelijkbaar met het 

huidige Prodrive, was het bedrijf eind 1983 gloednieuw en was er 

vanzelfsprekend geen enkele staat van dienst. Porsche moet dat ook 

wel de nodige bedenkingen hebben gehad om de preparatie van vijf 

van zijn door Rothmans gesponsorde rallyauto’s aan Prodrive over 

te laten.

UITLAAT
Testverslagen uit die tijd meldden zonder 

uitzondering dat de SC/RS bepaald geen stille auto 

was. Omdat de auto toegelaten was voor gebruik op 

de openbare weg, kon hij worden uitgerust met een 

straatuitlaat of de optionele sportuitlaat. Die laatste 

werd overigens op de meeste auto’s gemonteerd. 

 

CARROSSERIE 
De 911 SC/RS leek meer op de Carrera RS 2.7 en 

de RS 3.0 van het begin van de jaren zeventig dan 

op een 911 uit de jaren tachtig. Het gebruik van de 

bredere turbo-body betekende meer gewicht, maar 

de toegepaste gewicht besparende maatregelen 

waren zo effectief dat de SC/RS ongeveer 300 (!) 

kg lichter was dan een standaard 911 Turbo. Er 

werd aluminium toegepast voor de kofferklep, 

het motordeksel de spatborden en de deuren. 

Er werd dunner glas toegepast en de voor- en 

achterbumpers en geïntegreerde spoilers werden 

vervaardigd uit glasvezel. Ondanks alle veranderingen 

en aanpassingen zag de 911 SC/RS er weinig 

spectaculair, bijna ingetogen, uit. De prominente 

achterspoiler was vergelijkbaar met die van de 

911 Turbo. Hoewel de spoiler op de SC/RS die 

karakteristieke opstaande lip aan de achter rand had, 

liepen zijkanten taps toe. De “Whale Tale” derhalve 

en niet de “Tea Tray”. Het is duidelijk dat de SC/RS 

afstamde van de G-serie, maar desondanks was de 

auto niet uitgerust met de harmonicabumpers van 

de standaard straatauto’s. Voor deze race-/rally auto 

had gewichtsbesparing hoge prioriteit. 

ONDERSTEL
Onderhuids was de ophanging zeer belangrijk voor 

het succes van de SC/RS. Hoewel veel basiscom-

ponenten van de 911 werden gebruikt, kreeg de SC/

RS bijvoorbeeld extra schroefveren om de standaard 

torsiestaafvering te ondersteunen. De torsiestaven van 

de SC/RS waren 22,0 mm voor en 27,5 mm achter. Er 

werd gebruik gemaakt van verstelbare Bilstein schok-

dempers en verstelbare ophangpunten maakten het 

makkelijk om de rijhoogte te verhogen of te verlagen. 

REMMEN
De geventileerde schijfremmen en remklauwen waren 

dezelfde als toegepast op de legendarische Porsche 

917. De auto was uitgerust met een instelbare voor/

achter remdrukverdeler, die zich op de vloer onder 

het dashboard bevond, net voor de versnellingspook. 

Hoe je de remdrukverdeler moest bedienen terwijl je 

op topsnelheid over een bospad of langs een steile 

klif raast, staat open voor speculatie...

OVERIGE UITRUSTING
De rallyversie van de SC/RS had extra 

functionaliteiten ter ondersteuning van het ruige 

en tumultueuze rallyleven, waaronder een kortere 

eindoverbrengingsverhouding, “Fly-off” handrem, 

beschermingsplaat voor de aandrijflijn, versterkte 

versnellingsbak en ophangingsbevestigingspunten, 

een brandblusser en een rolkooi.

INTERIEUR
Het interieur was op hoofdlijnen zoals bij bij elke 

sportwagen die bedoeld was om te racen. Zo had de 

SC / RS geen achterbank en waren de lichtgewicht 

sportstoelen uitgerust met vijfpunts raceveiligheids-

gordels. Het interieur van de auto was verder sober 

uitgerust met dunner tapijt en was onder andere 

ontdaan van de klok en het deksel van het handschoe-

nenkastje. In de versimpelde deurpanelen waren 

handmatige raambedieningen gemonteerd in plaats 

van de standaard elektrische units. De standaard 

verwarmingsinstallatie was verwijderd en in plaats 

daarvan werd een soort standkachel geïnstalleerd. De 

SC/RS was uitgerust met een beperkte instrumentari-

um: een snelheidsmeter met markering tot 300 km/u 

en een toerenteller tot 10.000 tpm. Een journalist uit 

PORSCHE 911 SC/RS

Foto: 
Dave Richards
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RALLYSUCCESSEN
In januari 1984 zette Prodrive een van de Rothmans 911 SC/RS 

rallyauto’s in tijdens de Qatar International Rally, de eerste ronde 

van het FIA Middle East Rally Championship. Dit was het eerste 

evenement van Prodrive en in handen van Saeed Al Hajri kwam de 

SC/RS als eerste over de streep. Al Hajri won dat jaar de eerste twee 

evenementen van het Middle East Rally Championship en hij zou 

dat seizoen niet minder dan achttien internationale rally’s op zijn 

naam schrijven. Henri Toivonen, die in 1983 voor Opel had gereden, 

tekende voor het seizoen 1984 bij Porsche. Toivonen, een van de 

beste rallycoureurs van zijn tijd, scoorde zes podiumplaatsen in acht 

starts in de 1984 European Rally Championships met de SC/RS. 

De Rothmans Porsches wonnen in 1985 vijf rally’s en scoorden een 

tweede plaats in de Tour de France en een derde plaats in de Tour 

de Corse. Met het behalen van twee opeenvolgende titels in het 

Middle East Rally Championship, de 17e plaats in de RAC van 1984 

en de vierde en vijfde plaats in het algemeen klassement tijdens de 

Acropolis-rally van 1985 en 1986, was Al Hajri verreweg de meest 

succesvolle SC/RS-coureur. Terugkijkend waren de rallyjaren 1984, 

1985 en 1986 bijzonder succesvol voor de combinatie Porsche – 

Prodrive – Rothmans.

NAWOORD
Het uiterlijk van de 911 SC/RS is eigenlijk behoorlijk ingetogen 

en daarin ligt voor een deel ook de aantrekkingskracht van de 

auto, net als bij zoveel andere Porsches. Met een knipoog naar de 

straat legale eis, was deze wolf in schaapskleren vooral gericht op 

de motorsportmarkt. Het is pas de laatste jaren dat deze auto de 

erkenning krijgt die hij  verdient. Zo was daar in 2016 de schatting 

van een van de Rothmans fabrieksauto’s op een veiling, die werd 

vastgesteld op 1,4 tot 1,8 miljoen dollar. De auto werd 

toen niet verkocht, maar dit is een indicatie waar de 

waarden naartoe gaan, en terecht. De SC/RS beleefde 

een uiterst succesvolle periode in rally’s over de hele 

wereld en maakte de weg vrij voor de legendarische 

959, die ontwikkeld was voor de vernieuwde Groep 

B klasse. Die competitie werd echter direct na het 

dodelijk ongeval van Henri Toivonen en navigator 

Sergio Cresto in de rally van Corsica op 2 mei 1986 

gestaakt. De 911 had daaraan voorafgaand haar 

diensten bewezen en is daarmee een belangrijke 

pijler van de sportieve geschiedenis van Porsche.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model 911 SC/RS – Type 954 homologatiemodel

Aantal exemplaren 20+1 stuks

Bouwjaar 1984

Motor 6-cilinder boxer type 930/18

Cilinderinhoud 2.994 cc

Boring x slag 95,0 x 70,4 mm

Compressieverhouding 10,3:1

Brandstoftoevoer Bosch / Kugelfi scher 

brandstofi njectie

Vermogen 255 pk @ 7.000 tpm

Maximaal koppel 250 Nm @ 6.500 tpm

Transmissie handgeschakelde 5-versnellingsbak 

type 915/71

Voorwielophanging: onafhankelijke 

wielophanging met draagarmen met McPherson-

veerpoten, één torsiestang per wiel, gasgevulde 

schokdempers en stabilisatorstang

Achterwielophanging: onafhankelijke 

ophanging met lichtmetalen semi-draagarmen, één 

torsiestang per wiel, gasgevulde schokdempers en 

stabilisatorstang

Wielen voor 7J x 16, achter 8J x 16

Banden voor 205/55 VR16, achter 225/50 VR16

Afmetingen (L x B x H) 4.235 x 1.775 x 1.290 mm

Wielbasis 2.272 mm

Gewicht 1.057 kg

Acceleratie 0-100 km/u in 5,3 seconden

Topsnelheid 255 km/u

Bronvermelding

Oorspronkelijke tekst door Glen Smale gepubliceerd 

op porscheroadandrace.com. Vertaald uit het Engels 

door Marc Bezem, redacteur – webmaster

Fotocredits: Porsche en Marc Bezem

Foto: Porsche 911 SC RS in Rothmans kleuren

Foto: Prodrive Rothmans Rallyteam Acropolis Rally 1985
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De chauffeur was niet op de hoogte gesteld van het 

feit dat het nieuwe vulpunt op een andere plek stond. 

Gewoontegetrouw sloot hij de slang aan op de oude 

aansluiting. In dit geval de dieselaansluiting.

U raadt het al. Liters en liters stroomden onder de 

bestrating tot de chauffeur zag dat de diesel tussen 

de stenen omhoog kwam en hij direct de aansluiting 

afsloot. Later gaf hij aan dat hij de indruk had dat de 

leiding verstopt was. Toen hij de slang afsloot was het 

echter al te laat. Het onheil was al geschiedt. 

De bestrating moest er weer uit en de grond moest 

worden afgevoerd en gereinigd. Al met al een 

aanzienlijke vertraging van de opening en heel veel 

kosten om de zaak te saneren. Een menselijke fout 

die indertijd veel geld heeft gekost.

Willem de Wildt

NIET 
AFGESLOTEN 
VULLEIDING

In mijn actieve periode als pomphouder is het een keer 

voorgekomen dat men bij een verbouwing vergeten was de oude 

vulleidingen te verwijderen.

Ik neem u even mee naar een tankstation aan een doorgaande 

weg waar de tanks werden vernieuwd en tevens de shop werd 

aangepakt. Een hele operatie waardoor het station een aantal 

weken dicht was. Aangezien het in het verleden lastig was om de 

tankwagen bij levering zo op te stellen dat het geen overlast gaf voor 

de klanten, werd besloten de vulpunten van de tanks te verplaatsen 

naar een ruimere plek. Dit kon tijdens de aanpak van het station nu 

mooi worden meegenomen. Zodra de nieuwe tanks waren geplaatst 

moesten deze worden gevuld om te voorkomen dat ze door het 

grondwater omhoog werden gedrukt.

Terwijl men nog bezig was met de laatste afwerking van de bestrating 

en het oude vulpunt er helaas nog wel stond, maar niet meer was 

aangesloten op de tanks, werd de tankwagen naar het station 

gestuurd om de tanks vast af te vullen. Men vergat echter 1 ding!!!!!
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PORSCHE; OVER REMKLAUWEN 
EN REMSCHIJVEN

Porsche heeft zich in de loop van zijn geschiedenis op vele gebieden 
steeds een innovatief bedrijf getoond. Maar op het gebied van 
schijfremmen heeft het bedrijf zich terughoudend opgesteld.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Schijfremmen voor auto’s worden al in 1902 in Engeland door 

Lanchester toegepast, door Crosley in de USA in 1949, door 

Jaguar in 1952 en daarna in 1955 door Citroen, Triumph en 

Austin-Healy. Ook in Duitsland worden in de jaren 40 van de 

vorige eeuw al schijfremmen als rem gebruikt bij vliegtuigen 

onder andere naar een patent van Hermann Klaue door de Duitse 

vliegtuigmotorbouwer Argus en toegepast bij o.a. de Arado Ar 

96 lesvliegtuigen en in het stuurmechanisme van de Tiger tank. 

Pas in 1958 start Porsche met het ontwikkelen van een eigen 

schijfremmen ontwerp. Dit leidt tot een ontwerp dat geheel afwijkt 

van het tot dan toe gebruikelijke type bij auto’s. Het Porsche 

ontwerp wordt getest en toegepast bij de Porsche racewagens en 

in 1962 gedurende een korte tijd gemonteerd op de 356B Carrera 2. 

Om vooral economische redenen verdwijnt het ontwerp in een lade 

en de Porsche 356C wordt in 1963 als eerste Porsche productie auto 

uitgerust met de “gewone” ATE schijfremmen.

PORSCHE 356
Het eerste Porsche 356 prototype dat in 1948 in Gmünd ontstaat, 

heeft nog de mechanische bediende remmen van de Kever (met 

behulp van kabels, een systeem dat VW tot 1962 handhaaft op 

de “Standard” kever) om de eenvoudige reden dat dit het enige 

remsysteem is dat dan voorhanden is. De 356 coupes die in Gmünd 

gebouwd worden, krijgen de hydraulisch bediende Duplex (met 

twee remcilinders per wiel) trommelremmen op alle vierwielen 

van het merk Lockheed. Dit systeem is superieur aan de VW 

remmen. Als Porsche in 1950 weer terugverhuist naar Stuttgart 

weigert de remmenfabrikant Alfred Teves (beter bekend als ATE), 

die de Lockheed remmen in licentie bouwt, aan Porsche te leveren. 

Gelukkig voor Porsche heeft VW dan net een eigen hydraulisch 

remsysteem voor de VW “Export” ontwikkeld. Dit systeem 

wordt dan ook door Porsche toegepast bij de eerste in Stuttgart 

geproduceerde Porsche 356. Deze remmen met een gietijzer 

remtrommel (met een diameter van 230mm) zijn prima voor de VW 

kever maar overbelast bij de Porsche 356 met bijna 

het dubbele motorvermogen; zeker als er wedstrijden 

mee gereden worden. Door het toepassen van 

aluminium ringen met koelribben rond de standaard 

gietijzeren VW remtrommels probeert men het hitte 

probleem op te lossen. Vanaf 1951 Levert ATE weer 

de Duplex remmen aan Porsche en het remprobleem 

wordt daarna opgelost door het toepassen van 

grotere (met 280mm diameter) door de firma Fuchs 

gesmede geribbelde aluminium remtrommels met 

een ingekrompen gietijzer binnenring. Dit type 

remtrommel wordt door Porsche gebruikt voor 

vele typen Porsche tot aan de 550 Spyder en de 356 

Carrera GT toe. Deze grote, lichte en uitstekend 

presterende remmen bevallen heel goed bij de lichte 

Porsche auto’s waardoor er geen noodzaak is deze te 

vervangen door schijfremmen. 

PROJECT 695
In 1958 start bij Porsche het project 695 met het doel 

een schijfrem te ontwikkelen voor zowel de race als 

productie auto’s. Porsche begint met verschillende 

schijfremsystemen te experimenteren. Naast 
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de ontwikkeling van een eigen remsysteem start men ook een 

samenwerking met de Engelse firma Dunlop. Dunlop levert een 

complete eenheid bestaande uit een wielen, banden en remmen. 

Het door Porsche ontworpen remsysteem wijkt qua ontwerp nogal 

af van de tot dan toe toegepaste remsystemen bij auto’s. Waar bij 

de gebruikelijke schijfremmen de remklauw aan de buitenkant van 

de remschijf gemonteerd is, zit deze bij het Porsche ontwerp aan 

de binnenzijde. Deze constructie wordt ook landingsgestellen van 

vliegtuigen toegepast. Het voordeel van de constructie is dat een 

remschijf in de vorm van een ring met een grotere diameter kan 

worden toegepast waardoor de remblokken ook op een grotere 

radius aangrijpen en daarmee een groter remmoment kunnen 

realiseren. Daarbij is het schijfoppervlak groter waardoor de warmte 

overdracht verbetert. Dit type schijfrem wordt ook wel het ring, 

annulaire of perimeter type schijfrem genoemd. Het ontwerp van 

Porsche wordt in een aantal patenten vastgelegd.  

De Porsche schijfrem kan voor de achterwielremmen gecombineerd 

worden met een handrem, door op de naaf een paar remschoenen 

te monteren die op de binnenzijde van de schijfremring aangrijpen. 

Bij de Porsche constructie is de stalen schijfremring gemonteerd aan 

een aluminium trommel die een grote gelijkenis heeft 

met de oude remtrommel. De aluminium remklauw 

heeft aan elke zijde van de remschijf een remcilinder. 

Dit remsysteem is 300 gram zwaarder dan de oude 

trommelrem terwijl de Dunlop uitvoering enige kilo’s 

zwaarder is. 

Bij de eerste toepassing van de Dunlop remmen in 

1959 bij de 1.000 km race op de Nürburgring presteren 

de Dunlop remmen niet naar verwachting en voldoen 

niet aan de standaard van de trommelremmen van 

Porsche. Met de nieuwe Porsche schijfremmen 

realiseert men betere resultaten. De keuze valt 

derhalve op de Porsche remmen waardoor alle 

Porsche race auto’s (inclusief de 804 GP auto) van 

Porsche 356 A en B remtrommels

Porsche patent aanvraag

   
De Porsche ringschijfrem bij de 161 Porsche 
RS-61L

Porsche ring schijfrem bij de Porsche 804 GP auto
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1962 tot 1964 met  deze remmen worden uitgerust. 

De enige standaard Porsche 356 die deze remmen 

krijgt is de 356 Carrera 2. Het enige nadeel van 

deze remmen is dat bij koude remmen de nodige 

pedaaldruk wat groter is dan bij goed warme remmen. 

Met de komst van de 356C in 1963 (modeljaar 

1964) worden deze auto’s rondom uitgerust met 

schijfremmen. De keuze is toch niet gevallen op 

het eigen Porsche schijfrem systeem maar op ATE 

schijfremmen naar de licentie van Dunlop. De Porsche 

remmen blijken niet rendabel te produceren zijn en 

de constructie wijkt te veel af van de gebruikelijke 

schijfremsystemen zodat ook levering aan andere 

autofabrikanten er niet inzit. Daarbij heeft ook de 

grootste pleitbezorger binnen de Porsche organisatie 

van het Porsche ontwerp, Klaus von Rücker, 

intussen ontslag genomen. De gegoten gietijzeren 

remklauwen met twee zuigers zitten conventioneel 

aan de buitenzijde van de massieve remschijven. 

Door de gewijzigde naafconstructie verandert ook 

t.o.v. de vorige 356 de bevestiging van de wielen 

(de wielbouten zitten op een kleinere diameter) 

en derhalve ook de wielen. De schijfrem voor de 

achterwielen wordt gecombineerd met een kleine 

trommelrem speciaal voor de handrem.

MAICO

L- TYPE REMKLAUW
Dit type wordt bij 911 tot juli 

1968 gemonteerd. Ook de 912 

krijgt deze remmen. De zuiger 

diameter voor de voorremmen 

bedraagt 48 mm en achter 35 mm. 

De diameter van de remschijven 

voor/achter bedraagt resp. 282 

en 285 mm. Met de introductie van de 911S in 1967 wordt dit type 

aangepast aan de dikkere geventileerde remschijven en krijgen de 

achter remklauwen zuigers met een diameter van 38 mm.

M-TYPE REMKLAUW
De bekendste en meest gebruikte 

remklauwen voor de oudere 

911 modellen tot 1975 zijn de 

stalen M-remklauwen met 3” 

bevestiging die in 1967 op de B 

modellen 911S en 911E worden 

geïntroduceerd met geventileerde 

remschijven, Alleen de 911T houdt de originele massieve schijven 

die ook op de 912 en 914 worden gebruikt (met uitzondering van 

de 911T met een Sportomatic versnellingsbak). Bij de invoering van 

het C model in juli 1969 worden de geventileerde remschijven en M 

remklauwen ook standaard bij de 2.2 911T. Als achterrem blijven de 

M remklauwen tot 1989 bij bepaalde types 911 in gebruik.

S-TYPE REMKLAUWEN
In 1969 krijgt de 911E en S als 

eerste de grotere aluminium 

remklauwen met remblokken 

met een groter remoppervlak 

die van de remklauwen van de 

Porsche 908 zijn afgeleid. Deze 

remklauwen maken echter 

gebruik van een aangepaste bevestiging met een 3.5” bevestiging 

welke later standaard wordt vanaf bouwjaar 1976. De S remklauw is 

dus niet zonder meer toe te passen in de plaats van de M klauwen.

A-TYPE REMKLAUW
In 1976 wordt de A serie 

remklauwen geïntroduceerd voor 

de 911S en Carrara’s maar de 

911Turbo blijft de “S” remklauwen 

gebruiken. De remklauw is 

oorspronkelijk door ATE voor Alfa 

Romeo (vandaar de A) ontwikkeld 

en is eigenlijk een goedkopere gegoten stalen variant van de S 

remklauw. De remklauw is iets nauwer dan de S versie waardoor er 

ook dunnere remblokken moeten worden gebruikt.

Nadat Porsche gestopt is met de ring schijfremmen is dit niet het 

einde van de toepassing van dit systeem; de firma Maico gaat er 

mee door. Begin jaren 60 van de vorige eeuw zoekt de motorfiets 

firma Maico naar uitbreiding van het productie programma om 

ook voor de stille wintermaanden het personeel aan het werk 

te houden. Maico komt op het idee om een geheel nieuw type 

schijfrem te gaan produceren als toeleveringsbedrijf voor de auto-

industrie of als vervangingsset voor auto’s die geen schijfremmen 

hebben. Bedacht moet worden dat in die tijd alleen sportauto’s en 

de duurdere auto’s met schijfremmen voor de voorwielen worden 

uitgerust. Maico gaat uit van een productierijp patent voor een 

remsysteem van het bedrijf OJR (Oswald Josef Rosamowski). 

Het betreft een patent voor een ring schijfremsysteem dat qua 

constructie veel lijkt op het Porsche systeem. Het systeem van 

Maico heeft echter maar één remcilinder met een “zwemmende” 

remklauw. Het remsysteem, specifiek voor de voorwielen, dat 

onder de naam “Maico Ringscheibenbremse” sinds ca 1962 wordt 

aangeboden, is eenvoudig te monteren, weegt niet meer dan het 

oorspronkelijke trommelremsysteem en is relatief goedkoop. De 

prijs voor een ombouwset voor een VW kever gedraagt 115 Mark 

per wiel. Door het Duitse autoblad  “Auto Motor und Sport” wordt 

het Maico systeem door Gert Hack getest met als conclusie dat 

de Maico remmen beter zijn dan de originele trommelremmen. 

Al spoedig maakte Maico de remmen voor VW 1200 en 1500, de 

Porsche 356, de Karmann Ghia en de Peugeot 404. Een groot 

commercieel succes worden de schijfremmen van Maico niet 

ondanks export naar de USA en Australië. Steeds meer auto’s 

worden standaard  met schijfremmen uitgerust  en na een aantal 

jaren beëindigt Maico de productie.

PORSCHE 911
De eerste 911 krijgt dezelfde remmen als de laatste 356C, ATE 

schijfremmen met gietijzeren remkauwen met twee remzuigers 

(ook wel het L-type genoemd) en massieve schijven bij alle 4 

wielen. Het verschil is dat de 911 iets grotere remschijven krijgt. 

De schijfremmen voor de achterwielen worden net als bij de 356C 

gecombineerd met een remtrommel met remschoenen voor de 

handrem. Maar in de loop van de ontwikkeling van het remsysteem 

van de 911 volgen de vele vernieuwingen elkaar snel op. Een 

belangrijke vernieuwing is in 1967 als de nieuwe 911S geventileerde 

remschijven krijgt en daarna in 1968 als de auto’s met een 

gescheiden remsysteem worden uitgerust. Het is in dit bestek niet 

mogelijk een gedetailleerd overzicht te geven van alle toegepaste 

remklauwen en remschijven per 911 type. De uitvoeringen 

kunnen daarbij per land en naar de wens van de klant ook nog 

verschillen. In grote lijnen kunnen de volgende typen remklauwen 

onderscheiden worden die per type met betrekking tot de diameter 

van het toegepaste diameter remzuiger (bijv. verschillen tussen 

voor- en achteras), dikte van de remschijf en bouwjaar ook weer 

onderling kunnen verschillen.

917 TYPE REMKLAUW 

Het 917 type remklauw; ook wel type 930 genoemd. 

De 911 Turbo neemt in 1977 quasi onveranderd  

het remsysteem van de Porsche 917/30 uit 1973 

over. De remklauwen van dit type hebben 4 zuigers 

per klauw 38/38 mm voor en  30/30 mm achter. 

Deze remklauwen worden met verschillende 

zuigerdiameters tot 1989 bij de Porsche 930 

toegepast.

BREMBO REMKLAUWEN

De Brembo remklauwen doen hun intrede bij het 

verschijnen van de Porsche 993 in 1989. Deze 

remklauwen zijn een door ontwikkeling van de 

930 remklauwen en hebben ook 4 remzuigers per 

remklauw. Dit merk levert ook tot het einde van 

het luchtgekoelde motor tijdperk ( Porsche 993) de 

remklauwen in verschillende uitvoeringen en met 

remzuiger diameters en bijbehorende remschijven.

LATERE ONTWIKKELINGEN
De ontwikkeling van steeds betere remsystemen 

staat niet stil. Bij Porsche leidt dit tot de toepassing 

van keramische remschijven – in Porsche termen 

PCCB ( Porsche Ceramic Composite  Brake) – in 

2001 bij de 911 Turbo en 911 GT2. De voordelen 

hiervan zijn lichtere remschijven (50%) en een 
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groter remvermogen. Een andere ontwikkeling is de remklauw 

met 10 remzuigers. Voor het eerst door Porsche toegepast bij de 

voorwielremmen van de Cayenne Turbo S in 2015.

TOEKOMST
Tot slot: komt de het ring remsysteem nog eens terug? Het zou zo maar 

kunnen. Audi heeft dit systeem, ontwikkeld door ATE, nog korte tijd 

gebruikt bij de Audi V8 in 1988. Door de vorm van de constructie wordt 

de Audi -rem de “UFO Bremse” genoemd. Ook is de ringschijfrem 

toegepast 

door de kleine 

Amerikaanse 

motor fabrikant 

Buell. Ook bij 

Porsche is dit 

type rem nog 

niet helemaal 

vergeten zo 

blijkt uit een 

Patentaanvraag 

van Porsche 

uit 2008 

(aanvraag DE102008023327) voor de toepassing van een ring schijfrem 

in personenwagens. Daarnaast wordt nagedacht om dit type rem te 

gebruiken in 

combinatie met 

een elektrisch 

aangedreven 

wiel waarbij 

de aandrijf 

motor in de 

wielnaaf zit. Een 

aandrijfsysteem 

dat al bij de 

allereerste 

door  Porsche Ferdinand ontworpen auto in 1898 al wordt toegepast. De 

toeleverancier voor de auto-industrie Continental heeft een dergelijke 

constructie voorgesteld.

Hakse Straatsma

Geraadpleegde literatuur:

-  Gedetailleerde info zie bijv. https://www.pelicanparts.com/

MotorCity/wmv/brakes.htm

-  https://www.pmbperformance.com/

-  Ludvigsen Porsche, Geschichte und Technik der Renn- und 

Sportwagen

-  Porsche 911 Performance handbook, Bruce Anderson
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Al een aantal maanden geleden was er met een grote groep 

vrienden/vriendinnen een golfreis naar de Ardennen gepland. 

Deze zou plaatsvinden op 17, 18 en 19 september jl. 

Aangezien de weerberichten uitstekend waren besloten mijn 

vrouw en ik om met de Porsche te gaan en een paar dagen 

vooruit te reizen. Een goede gelegenheid om onderweg een 

mooie rit te maken. 

Een ander echtpaar was bereid onze golftassen mee te nemen 

en zo vertrokken wij op dinsdag 14 september. Na een bezoek 

aan zoonlief in Eindhoven te hebben gebracht ging de rit naar 

het “witte” dorpje Thorn waar we een hotelletje voor 2 nachten 

hadden geboekt.

De woensdag was gereserveerd voor een rit door Noord-

Limburg. In het hotel hadden ze diverse autoritten waar we 

gebruik van mochten maken.

In de nacht van dinsdag op woensdag kregen we echter een 

grote hoeveelheid regen waardoor ik mij zorgen maakte of we 

die dag wel konden gaan rijden. Gelukkig klaarde het om 11 uur 

op waarna wij richting Maasbracht vertrokken. Een schitterende 

rit die ons langs mooie wegen en idyllische plaatsjes voerde. Zo 

kwamen we ook langs de prachtige Basiliek van St. Odiliënberg, 

waar natuurlijk foto’s moesten worden genomen. Hoewel het 

nog steeds niet zonnig was, en het dak er dus niet af kon, was het wel aangenaam genoeg om een leuke rit te maken.

De donderdag voerde de reis via Maastricht en Luik naar het plaatsje Barvaux-sur-Ourthe, diep in de Ardennen. Die middag 

hadden we nog tijd om aan het in de buurt gelegen historische stadje Durbuy een bezoek te brengen. Zeker de moeite waard 

met een prachtig kasteel, een fraai historisch centrum en een mooie rotswand. 

Aan het eind van de middag terug naar het hotel in 

Bervaux waar ondertussen de andere gasten waren 

gearriveerd en onze golftassen keurig mee waren 

gekomen.

De vrijdag en de zaterdag waren golfdagen en in 

prachtige weersomstandigheden hebben we menige 

bal (goed en slecht) geslagen.

Op zondag vertrok iedereen en na een kleine omrit 

naar dochterlief in Stabroek kwamen we in de loop 

van de middag weer in Monster aan. 

In 6 dagen tijd 800 kilometer gereden in onze trouwe 

48-jarige Porsche die zich ook nu weer geweldig had 

gedragen. Heerlijk om zo’n auto te hebben. 

Willem de Wildt

GOLFREIS NAAR DE ARDENNEN
42 GOLFREIS NAAR DE ARDENNEN
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CLUBHISTORIE
NEGEN 11 EN 12 NIEUWS

D eze keer een terugblik op jaargang 2 nummer 3 van het 

“Negen 11 en 12 Nieuws”, die verscheen in augustus 1995.

In zijn stukje van de voorzitter doet Gijs van Wagensveld 

beknopt verslag van zijn traditionele zomervakantie naar 

Frankrijk, in de Franse auto met erachter het Engelse huisje 

op wielen. In de fi le op de autoroute werden gedurende de 

vakantie verschillende Porsches gesignaleerd, maar op de Franse 

binnenwegen waren die in geen velden of wegen te bekennen, 

ondanks veelal prima wegdek en alleen maar mooie bochten en 

heuvels. Juist op die momenten mijmerde Gijs van het onderweg 

zijn met de Porsche dus wellicht ligt er een club rit door Frankrijk 

in het verschiet. Onderweg wordt een exemplaar van het Franse 

(Porsche) Sportwagen Magazine op de kop getikt, waarin ook 

verslag werd gedaan van de eerste Internationale Porsche Classic 

Meeting in Antwerpen. De Nederlandse afvaardiging op dat 

evenement kwam volgens Gijs in het bewuste artikel goed uit 

de verf. Verderop in het clubblad wordt door Hermie van Laar 

verslag gedaan van deze eerste meeting, waaraan door Porsches 

356, 904, 911, 912 en 914  tot bouwjaar 1973 werd meegedaan. 

Naast een vijftigtal Belgen en vijf Nederlanders 

waren ook deelnemers uit Frankrijk, Zwitserland 

en Duisland van de partij. Organisatie was in 

handen van Walter en Monique Pauwels van de 

Porsche Club België en er was ’n delegatie aanwezig 

vanuit de fabriek in Stuttgart-Zuffenhausen. De 2e 

Internationale Porsche Classic Meeting zal in 1996 

in Zwitserland worden georganiseerd. Gijs sluit af 

met de mededeling van hij het redacteursstokje van 

Gert-Paul van ’t Hoff heeft overgenomen, omdat die 

te druk is met zijn drukke werkkring en (zelf )bouw 

van een woning. Ondersteuning van de redactie is 

dringend gewenst.

In zijn redacteursrol kondigt Gijs in het stukje van 

de redactie aan dat het clubblad bol staat van 

verslagen over activiteiten tot dan toe, waaronder 

verslagen van de enerverende “race”dag op Assen, 

het clubweekend in Limburg, de samenkomst op 

Goeree Overfl akkee, de al eerder gememoreerde 

Porsche Classic Meeting in Antwerpen en een 

bijdrage over het verzamelen van Porsche miniatuur 

auto’s. Verder staat Gijs nog even stil bij de foto op 

de middenpagina, een Politie Porsche uit 1973. Dit 

omdat de KLPD vanaf 1995 geen Porsches meer 

in gebruik neemt. Een traditie die eind jaren ’50 

was ingezet maar nu tot een eind is gekomen. De 

Porsches passen niet meer in het nieuwe beleid 

en zouden te duur zijn, hoewel de afschrijving en 

onderhoud in de praktijk mee blijken te vallen. Een 

jammerlijk afscheid van een beeldbepalend element 

op ’s lands Rijkswegen. Oh ja, tot slot de mededeling 

dat kopij voor ’t volgende clubblad op 1 november 

binnen moet zijn. Dat u het maar weet.

In de evenementenagenda staan voor de eerste 

helft van 1995 achtereenvolgens op de rol:

-  De zomerrit op zondag 27 augustus die zal 

worden verreden middels het welbekende 

“bolletje-pijltje” systeem. Vertrek is bij Restaurant 

Waalbrug in Waardenburg, eindpunt van de 55 

kilometer lange rit in Leerbroek. 

-  De Twente meeting op zaterdag 23 en zondag 

24 september die in 2 groepen is gesplitst 

(met en zonder overnachting en barbecue). Op 

zondag is er een gezamenlijke rit in 2 delen met 

“behendigheidsproeven buiten de auto”. Wellicht 

lezen we in een volgend clubblad wat hiermee 

werd bedoeld. De meeting wordt gehouden op 

Camping Dennenlust in De Lutte. Er kan worden 

gekampeerd maar overnachten in een hotel is ook 

mogelijk. Enfi n, voor elk wat wils dit evenement.

-  Technische bijeenkomst op zaterdag 18 november 

bij Erik Hendriks, die toen nog in Mook was 

gevestigd.

Verder een keur aan in de nazomer en herfst 

van 1995 geplande binnen- en buitenlandse 

evenementen. 

In clublid aan het woord vertelt Henk van Essen hoe hij besmet 

raakte met het Porsche virus door de advertenties achterin het 

autoblad “Het Automobiel”. In 1984 kocht Henk zijn eerste 

Porsche 911, een T uit 1973 

waaraan het nodige moest 

worden opgeknapt. Enige 

tijd later werd in Den Haag 

via De Telegraaf een Porsche 

911 S op de kop getikt en 

waren er zodoende twee 

Porsches waarin afwisselend 

werd gereden of aan werd 

gesleuteld. Op enig moment 

werd de T ingeruild voor 

een perfecte SC uit 1982, 

waaraan niets viel te sleutelen. 

Dat was het moment waarop de 2.4S qua plaatwerk grondig 

werd aangepakt, vooral ter linkerzijde waar zich een vakkundig 

verstopte aanrijdschade bevond. Uiteindelijk werd de gehele 

linkerzijde gedemonteerd, vervangen en/of gerestaureerd. Henk 

had hierbij veel steun aan de publicatie “Guide to purchase & DIY 

Restoration of the Porsche 911” van Lindsay and Peter Morgan. 

Een aanrader derhalve en anno 2021 nog steeds – onder meer via 

E-bay – te koop.

Clublid J.P. Klepbreuk doet verslag van de voorjaarsrit 

annex koffi ebijeenkomst, met daarbij de mededeling dat de 

“kanariegele D.” nog steeds niet klaar is. Punt uit! Het was die 

dag mooi weer dus de Franse Break werd tevoorschijn gehaald. 

De rit begon bij restaurant De Waalbrug en er hadden zich 22 

equipes ingeschreven. Tot verbazing van de aanwezigen arriveerde 

er ook een onbekende Porsche met een Amerikaans kenteken. 

Deze auto was net in Nederland gearriveerd en de eigenaar 

zag er geen probleem in om er in afwachting van het nieuwe 

Nederlandse kenteken alvast een ritje mee te maken. De man 

in kwestie was nog geen lid, maar wilde dat wel graag worden. 

2e jaargang
Nr 3

MET HET AFGELASTEN OF UITSTELLEN VAN NAGENOEG ALLE 
VOOR 2020 EN EEN GROOT DEEL VAN 2021 GEPLANDE EXTERNE- 
EN CLUBEVENEMENTEN VIEL EEN BELANGRIJ KE BRON VAN KOPIJ  
VOOR ’T CLUBMAGAZINE 
WEG. DIT WAS BEGIN 2020 
AANLEIDING VOOR UW 
REDACTEUR OM IN DE 
CLUBMAGAZINES IN EEN 
APARTE RUBRIEK TERUG 
TE KIJ KEN OP DE HISTORIE 
VAN ONZE CLUB, AAN 
DE HAND VAN DE OUDE 
CLUBBLADEN WAAROVER 
DE REDACTIE UITERAARD 
BESCHIKT. 
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Wie weet is het daarvan gekomen. De rit voerde 

over landweggetjes en over dijkjes en eindigde in 

pannenkoekenrestaurant “Onder de pannen”, wat 

anno 2021 nog steeds bestaat. Tijdens de afsluitende 

gezamenlijke maaltijd werd de deelnemer die het 

verst weg woonde, door de clubvoorzitter in het 

zonnetje gezet. 

Verzekeringsexpert 

J.H.R. Pronker 

geeft in zijn rubriek 

advies over het 

tegen brand / 

diefstal verzekeren

van een wagen 

tijdens restauratie 

in een afgesloten 

garage. De premie 

hiervoor bedraagt 0,5% van de geschatte waarde. 

Regelmatig komt het voor dat auto’s tijdens de 

renovatie of restauratie in brand vliegen, recent 

nog bij een helemaal gerestaureerde auto die een 

week later zou worden getaxeerd en verzekerd. 

De betreffende auto brandde volledig – en 

onverzekerd – uit! Verder beschrijft Pronker de te 

volgen procedure in geval van diefstal van de auto, 

achtereenvolgens melding bij de Politie, de VAR 

en de verzekeringstussenpersoon. Diefstal is een 

hot item in 1995, want het aantal auto diefstellen 

neemt razendsnel toe. Van 24.000 auto’s in 1984 

tot 44.000 auto’s in 1994, waarbij de helft van 

de auto’s werd terug gevonden. Het aantal auto 

inbraken steeg in dezelfde periode van 150.000 naar 

190.000 gevallen per jaar. Jaarlijkse kosten voor de 

verzekeraars van dit alles bedragen een slordige 

300 miljoen – toen nog – gulden. Deze kostenpost 

wordt in de verzekeringspremies verwerkt, die dan 

ook fl ink stijgen. Ter beperking of voorkoming van 

dit onheil geeft Pronker een aantal praktische tips: 

installeren van een goedgekeurd autoalarm, een 

startonderbreker en/of een stuurklem. In geval 

van diefstal is het belangrijk dat er binnen enkele 

uren zoveel mogelijk gegevens bekend zijn. In die 

periode is de kans nog groot dat de auto nog in 

Nederland is en niet inmiddels over de landsgrenzen 

is verdwenen. Verzekeraars autoverhuurbedrijven 

en autoleasebedrijven hebben de handen ineen 

geslagen en in samenwerking met de RDW en het 

RAI Data Center (RDC) de VAR opgericht. VAR staat 

voor Vermiste Auto Register. Dit is een hulpmiddel 

om gestolen auto’s te kunnen traceren en terug te brengen naar de 

rechtmatige eigenaar. 

De gebroeders Straver doen verslag van de op 9 april op Assen 

georganiseerde Porsche rijvaardigheidstraining, onder leiding 

van Paul Maaskant en zijn instructeurs. Er konden maximaal 100 

Porsches meedoen – van verschillende clubs – en de inschrijving 

zat vol. De heren Straver hadden de 1976’er Carrera RS met 210 

pk van stal gehaald om deze ‘ns goed uit te proberen, zonder het 

risico van een bekeuring. De heren gingen zondagmorgen al om 

06:00 van huis om – na 2 keer onderweg tanken (!) – rond 08:30 

op Assen te arriveren. Na een korte briefi ng werden de deelnemers 

in groepjes opgedeeld en werden onder leiding van een instructeur 

allerlei oefeningen gedaan, voornamelijk op nat wegdek. Uitwijk- 

en remproeven, bochtentechniek en het rijden van de ideale lijn. 

Het kwam allemaal langs. Na de lunch volgde nog een slalomproef 

en nog meer bochtentechniek en vanaf 15:00 uur was het vrij 

rijden, waarbij door de deelnemers fl ink werd gas gegeven. Rond 

17:30 was het mooi geweest en keerden de deelnemers na een 

leuke en leerzame dag huiswaarts.

Clublid Henk Weijs doet verslag van de clubbijeenkomst op 

Goeree-Overfl akkee op zondag 18 juni 1995 samen met de lokale 

Autoclub Carwei, alwaar verzameld werd in “Pension de Lelie” in 

Oude Tonge, inmiddels Hotel-restaurant Lely geheten. Ondanks 

dat er maar een handjevol deelnemers vanuit de Autoclub Carwei 

bij waren, was het een geslaagde dag met zowaar twee uitvallers: 

een Porsche met pech en eentje met een lege brandstoftank. 

De welbekende slogan dat een Porsche altijd rijdt, ging die dag 

dus niet op. Henk viel na afl oop bij de prijsuitreiking in het 

nieuwe clubhuis van Autoclub Carwei met zijn neus in de boter, 

toen bleek dat hij tot winnaar van de puzzelrit bleek te worden 

uitgeroepen. Met als beloning dat hij hierover een stukje in het 

clubblad mocht (moest…) schrijven, waarvan akte.

NB. Leuk detail: in het FEHAC Nieuws van september 2021 

wordt deze Autoclub Carwei vanwege hun 40-jarig jubileum in 

het zonnetje gezet. Zie hiervoor de FEHAC rubriek elders in dit 

clubmagazine. 

In een publicatie van Porsche wordt verslag gedaan van een 

zeer zware lange duurtest over 100.000 km met de nieuwe 

Porsche 911 (993) Carrera 4, die werd opgenomen in het 

Guinness Book of Records als de zwaarste 100.000 km test 

ter wereld met een sportauto. De vierwiel aangedreven geheel 

standaard Porsche 911 Carrera doorstond de loodzware test 

probleemloos. Onder meer werden hierbij aangedaan:

-  24-uurs test in het Poolgebied bij min 35 graden celsius, op de 

ijsvlakte van de Canadese McKenzie rivier aan de Noordelijke 

Poolcirkel in Canada.

-  Een rit van 24 uur op de welbekende Bonneville vlakte in Utah.

- Een 24-uurs rit over 24 zware Alpenpassen.

-  Een afstand van 2.000 kilometer volgas op de Zuid Italiaanse 

Nardo kom baan met een gemiddelde snelheid van 251 km/uur, 

een wereldrecord in de categorie vierwielaangedreven in serie 

gebouwde personenauto’s.

-  Een megatest van 24 uur op het Porsche testcentrum van 

Weissach. Eén kilometer op deze speciale testbaan uitgerust 

met springschansen en een wasbord komt overeen met 27 

kilometer op de openbare weg.

Clubvoorzitter Gijs van Wagensveld schrijft 

een stukje over de door Porsche Classic België 

georganiseerde voorjaarsrit op zondag 2 april 1994, 

waaraan hij op uitnodiging deelnam. Verzameld 

werd bij de “Butte de Lion” nabij het plaatsje 

Waterloo. Hier bevindt zich een reusachtige leeuw, 

gebouwd van omgesmolten kanonnen en munitie op 

een berg van afval van de wereldberoemde slag bij 

Waterloo. De rit voerde door de mooie heuvelachtige 

streek ten zuiden van Brussel, waar zich allerlei 

oude kleine industriegebiedjes bevinden, verbonden 

middels allerlei kanalen met hefsluizen. Onderweg 

werd menig kasseienpaadje bedwongen, waarbij de 

Porsche 912 bijna uit elkaar rammelde. Inclusief de 

heen- en terugreis reden Gijs en z’n bijrijder die dag 

bijna 600 kilometer!

Ester van Rooij doet verslag van het Limburg 

weekend van 19 t/m 21 mei waar door een deel 

van het gezelschap werd gekampeerd (!) en een deel 

in een hotel werd ondergebracht. Na aankomst 

wachtten de deelnemers een rit met allerlei 

opdrachten, ’s avonds was er na afl oop een barbecue 

op de camping. De volgende dag stond er een 

rondleiding in een steenkolenmijn nabij Valkenburg 

op het programma. Hermie van Laar neemt de 

pen van Ester over en schrijft een stukje over het 

“Rolling Oldies” evenement in Wezep op zaterdag 

10 juni. Tijdens het Limburg weekend werd door 

aantal equipes afgesproken aan dit grootschalige 

evenement deel te nemen en ondanks het zeer 

slechte weer besloten Jan en Hermie toch maar af te 

reizen. Eenmaal aangekomen bleken nog 3 equipes 
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dezelfde gedachte te hebben gehad, net als een flink 

aantal andere deelnemers en bezoekers. Zowel op 

de heen- als de terugreis kampte de auto van Jan 

en Hermie met een weigerende brandstofpomp, die 

met een paar flinke tikken weer aan de praat werd 

gebracht. Ook bleek onderweg dat de auto verre van 

waterdicht was, het regenwater kwam in stralen 

naar binnen. Altijd wat te beleven en nooit saai met 

zo’n oude Porsche…

Hermie komt opnieuw in actie als auteur, ze doet 

namelijk zeer gedetailleerd verslag van de eerste 

Internationale Porsche Classic Meeting op 3, 4 

en 5 juni 1995 in Antwerpen. Het was voor het 

eerst dat zowel Porsches 356, 904, 911, 912 en 914 

in Europees verband bij elkaar kwamen. Vanuit 

de Klassieke Porsche 911 & 912 Club Nederland 

waren 3 equipes het hele lange weekend present, 

op zaterdag 3 juni kwamclubvoorzitter Gijs langs 

om de sfeer te proeven. Bij aankomst werden de 

deelnemende Porsches per type opgesteld voor 

een concours d’Elegance, ’s avonds was er een 

“Breugeliaans” diner in restaurant De Schildhoeve. 

Op zondag was er na het ontbijt een slalom proef 

met aansluitend een rit van zo’n 170 kilometer 

op basis van een “Bolletje-Pijltje” routeboek. 

Onderweg diverse proeven, waaronder 25 meter 

Porsche duwen (!), in een dichte box Porsche 

onderdelen op de tast benoemen en een tijdrit over 

10 kilometer met precies 41,2 kilometer per uur. 

’s Avonds was er een banket in het Hof van Reyen 

en de onvermijdelijke prijsuitreiking, waarbij de 

Nederlandse delegatie nét buiten de prijzen viel. 

Op de slotdag was er een rondleiding door oud 

Antwerpen, die ondanks het regenachtige weer de 

moeite waard was. Na afloop ging het gezelschap 

uiteen met het vaste voornemen om in september 

1996 deel te nemen aan de tweede IPCM in 

Zwitserland.

In deze uitgave van het clubblad deze keer niet de 

inmiddels vaste rubriek met Boeken en modellen 

maar in plaats daarvan een artikel genaamd “The 

Art of collecting” van de hand van Roy Oosten. 

In zijn bijdrage geeft Roy inzicht in de geschiedenis 

van het verzamelen van miniatuurauto’s, die 

ontstaat aan het begin van de 20e eeuw, kort na de 

introductie van de eerste automobielen. Tot aan het 

midden van de jaren ’70 waren modelauto’s vooral 

speelgoed, maar daarna kwam er meer en meer 

aandacht voor de auto-enthousiasten die op zoek waren naar 

schaalmodellen van hun favoriete auto’s. Sinds die tijd zijn diverse 

fabrikanten zich speciaal gaan toeleggen op het zo natuurgetrouw 

nabootsen van het origineel, met een steeds verder gaande 

detaillering. Sommige zeldzame topstukken vertegenwoordigen 

een waarde vaan honderden tot wel duizenden – toen nog 

– guldens. Zeldzaamheid, schaarste, originaliteit, absolute 

nieuwstaat en de aanwezigheid van onbeschadigde doosjes 

bepalen de uiteindelijke waarde. Roy geeft tot slot de nodige tips 

voor degene die een collectie willen aanleggen.

In de rubriek aangeboden & Gevraagd worden 

door diverse leden onderdelen en complete auto’s 

aangeboden, waaronder:

-  Vaste adverteerder – en nog immer actief clublid -

  Han van Wirdum biedt diverse onderdelen aan, 

waaronder nieuwe accubakken en een achter 

scherm van ‘n 1972’er coupé en gebruikte 

Fuchs velgen, kofferdeksels, motordeksels, 

voorschermen, deuren, bumpers, detaildelen, een 

brandstoftank, dashboard afdekking tot zelfs een 

Porsche kont en dak van ‘n 911 uit 1974. Voor elk 

wat wils.

-  Jan en Michael bieden te koop aan een 1969’er 

2.2 liter Porsche 911 T Coupé, grotendeels in 

goede staat met sportuitvoering dashboard en 

Fuchs velgen voor – houdt u vast – Hfl. 9.500,-. 

Kom daar in 2021 maar ‘ns om!

-  Een stukje verderop wordt een 1971’er Porsche 

911 T met originele 2,2 liter motor aangeboden, 

Duitse oorsprong en technisch geheel gereviseerd 

met een vraagprijs van Hfl. 22.000,-. Ook niet 

verkeerd denk ik zo.

-  Arjan Dekker biedt een hele serie (gave) 

onderdelen aan van zijn 1967’er Porsche 912 

met brandschade, waaronder portieren, voor- 

en achterklep, bumpers, verlichtingsunits, 

brandstoftank, ruiten etc. 

-  Ook Ben van den Brom doet een duit in het zakje 

met een hele trits aan Porsche onderdelen. Hij 

biedt ook vier stuks nieuwe Fulda Y2000 banden 

aan in de maat 185/70/VR/15 voor Hfl. 800,-. 

Datzelfde merk en type banden kocht ik rond 1999 

onder mijn 1972’er Porsche 911 T Coupé.

-  Bé Luttje biedt tot slot Porsche folders en losse 

autotijdschriften en testrapporten aan en vraagt 

in ruil daarvoor om uitgaven van het Porsche 

Christophorus magazine (tot 1990) en een 

Duitstalige folder van de Carrera 2.7 RS uit 1973 

inclusief los inlegblad. 

Verder in de rubriek gevraagd:

-  H. Makkinga is op zoek naar een onderdelenboek 

voor zijn 1969’er Porsche 911 S. Kopieën zijn 

ook welkom. Hij is voorts op zoek naar een 15” 

reservewiel.

-  E. Pluim is op zoek naar een autostoeltje voor op 

de achterbank.

-  Clubvoorzitter Gijs van Wagensveld is nog steeds 

op zoek naar 4 stuks verchroomde stalen velgen in 

de maat 4,5J x 15 of 5,0J x 15. 

De aanwas in de rubriek nieuwe leden bedraagt in deze uitgave 

maar liefst 22 nieuw ingeschreven leden, waaronder ons clublid 

Guy Machiels die nog immer tot de actieve leden mag worden 

gerekend en 6 nieuwe begunstigers.

Helemaal achterin het 

clubblad deze keer de 

FEHAC Clubcontact, 

waarin onder meer verslag 

wordt gedaan van de 

Algemene Ledenvergadering 

op 24 maart 1994. In 

die tamelijk tumultueus 

verlopen vergadering werd 

langdurig gediscussieerd 

over de dienstverlening 

van de FEHAC, de 

jaarlijkse contributie en 

over de inrichting van de 

werkzaamheden in 1995 en 1996. Verder kwamen aan bod het 

laatste nieuws rondom de schorsing en stelden zich maar liefst 16 

nieuwe leden (clubs) aan de vergadering voor. Heikel punt in de 

vergadering vormde de noodzakelijke contributieverhoging met 

Hfl. 0,50 per lid van de aangesloten clubs, eventueel eenmalig in 

1995. Oorzaak hiervan is de in september 1994 door de FEHAC 

georganiseerde “FEHAC Mobiel” die een groot deel van de 

financiële reserves heeft opgeslokt. De vergadering wordt het op 

dit punt niet eens, zelfs niet nadat hierover tot diep in de nacht 

wordt doorvergaderd. Dit krijgt nog een staartje in de vorm van 

een ingelaste Algemene Ledenvergadering in het najaar van 1995. 

Daarover in een later artikel meer. 

Samenstelling artikel:

Marc Bezem, redacteur – webmaster



TE KOOP AANGEBODEN

complete Porsche 911 motor

meer informatie: 
Hans Bakkers • Lid.nr. 639 • 06-53405647 • jmc.bakkers@quicknet.nl • Bergen NH

TE
KOOP

•  Donormotor 2.7 ltr. uit 1977,              
opgeboord naar 2.8 ltr. en                  
volledig opgebouwd door          

 Turmgarage in Duitsland.

•  Maximaal vermogen 234 pk, 
 maximaal koppel 330 Nm.

• Motor heeft 15.000 km gelopen.

Motor past ook, zonder 
aanpassingen, in 911 modellen
uit de jaren zestig.
Ideaal voor rally rijden.

Prijs € 40.000,-

Almelo     AmsterdAm     den bosch                                                            rotterdAm  zeist  www.kAderbv.nl

k w a l i t e i t s z o r g            t r a i n i n g            m a n a g e m e n t

trAining en
opleiding 

Middelbare Veiligheidskunde

Hogere Veiligheidskunde

CE-markering en VCA Opleiding

Interne auditting

Voedselveiligheid

Arbo en milieu coördinator

Energielabels EPA

s

mAnAgement-
ondersteuning

Tevredenheidsonderzoek

Ongevallenonderzoek

Vergunningenbeheer

Beleidsontwikkeling

Cultuur en gedrag

Procesoptimalisatie

Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

,

certificerings-
begeleiding 

Kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu

ISO/VCA/BRL/CE/HACCP etc.

Voedselveiligheid

Procesborging

Energie Prestatie Advies (EPA)

MVO en prestatieladder

CO2 footprint 

Medische productveiligheid

.

EEN FOTO IS 
VOLDOENDE

Om te begrijpen wat klassiekerliefde is. 
Om te zien hoe die klassieker was. Om hem 
in oorspronkelijke staat te restaureren. 
Een schoonheid.

Zowel 
• reparatie 
• restauratie
• nieuw en klassiek
• porsche specialist
• apk-keuringen
• revisie
• bemiddeling
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BEN TIMMERMANS  BFN.TIMMERMANS@GMAIL.COM
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898.21
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Nieuwe leden

BOEKBESPREKING

Halverwege de jaren zeventig 
brak er een moeilĳ ke tĳ d 
aan voor de Porsche 911. 
Moderne voertuigconcepten 
zoals de 924 of 928 waren 
intern erg populair bĳ  
Porsche. Bestuurslid dr. 
Fuhrmann plande zelfs de 
Porsche 928 als opvolger 
van de legendarische 911. 
De productie van de tot 
op de dag van vandaag 
belangrĳ kste auto voor 
Porsche zou eind 1982 
worden stopgezet.
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Gedurende deze tijd voerden een Duitse 
ingenieur en zijn toegewijde team 
campagne voor het voortbestaan van de 
negen-elf en boden ze veel weerstand 
tegen de plannen van de raad van 
bestuur. Dankzij hen heeft de Porsche 
911 deze kritieke fase overleefd. De 
interne machtsstrijd bij Porsche wordt 
voor het eerst gemeld. Auteur Andreas 
Gabriel kon zelfs de man ontmoeten die 
als de echte redder van de negen-elf zou 
moeten worden beschouwd.

Het boek introduceert ook de vrouw achter 
de meest populaire interieurontwerpen voor 
Porsche-sportwagens uit de jaren zeventig, 
tachtig en negentig.

Het boek presenteert ook elk afzonderlijk 
model in de G-modelreeks. Naast uitgebreide 
aankoopadviezen en prijsontwikkelingen 
van de afgelopen jaren komen alle acht 
bijzondere modellen, waarvan sommige zelfs 
voor kenners totaal onbekend, uitgebreid 
aan bod. In ons tijdschriftartikel kunt u 
een eerste aankoopadvies en interessante 
informatie over prijsontwikkelingen krijgen.

Voor dit boekproject opende Porsche zijn 
historisch archief, zodat ongepubliceerde 
foto’s uit de testfase van het G-model kunnen 
worden getoond.

Marc Bezem
redacteur - webmaster

SPECIFICATIES:
• Gewicht: 2.98 kg
• Uitgever: Berlin Motor Books
• Uitgave: Gebonden
• ISBN: 978-3-9814592-3-4
• Pagina’s: 368
• Talen: Duits, Engels
• Prijs: € 99,80.
•  Verkoop: https://berlinmotorbooks.de/ produkt/porsche-911-g-model-the-book-1974-1989/

Porsche 911 G-model
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INTERCLASSICS MECC MAASTRICHT  
InterClassics Maastricht staat in januari 2022 in het teken van 

‘Dutch Grand Prix Classics’. De laatste offi ciële autorace in de F1 

op Circuit Zandvoort werd verreden op 25 augustus 1985. Tijdens 

de beurs in januari 

kijken we terug naar 

de ‘Dutch Grand Prix 

Classics, the cars & 

the legends’ en wordt 

er in samenwerking 

met diverse musea en 

privé verzamelaars een 

unieke collectie van F1 

wagens gepresenteerd 

uit de geschiedenis van 

Circuit Zandvoort. Ook 

de FEHAC zal weer zijn 

bijdrage leveren door 

aanwezig te zijn om 

actuele onderwerpen 

te behandelen in de 

FEHAC-ACADEMY.

FEHAC-LID AUTOCLUB CARWEI 
GOEREE-OVERFLAKKEE 40 JAAR
FEHAC-lid Autoclub Carwei, de club van liefhebbers van 

“bijzondere automobielen” op Goeree-Overfl akkee viert haar 40 

jarig jubileum. Opgericht door een groep van 3 mensen is de club 

inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met 70 actieve leden met 

één gemeenschappelijke hobby: auto’s!

Op 4 september j.l. werd viering van het jubileum jubileumdag 

gestart in ‘t Klassiekerhuis van voorzitter Emile Koole in 

Achthuizen. Autoclub Carwei heeft een eigen clubblad, ‘t Carweitje, 

met nieuws, evenementen, techniek, clubleden, agenda, FEHAC 

nieuws, enz. De redactie van ’t Carweitje, Pieter Dijkshoorn en 

Hans Filak, maakte een speciale jubileum-editie moest komen. 

Deze werd op 4 september overhandigd aan wethouder Bruggeman. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom bij autoclub Carwei.

De FEHAC (Federatie Historische 

Automobiel- en Motorfi etsclubs) 

stelt zich vanaf haar oprichting (1976) 

ten doel de belangen te behartigen 

van de eigenaren en houders van 

historische voertuigen. Het gaat 

als regel om voertuigen van 25 jaar 

en ouder. De FEHAC telt ruim 200 

leden, Nederlandse verenigingen en 

stichtingen die samen circa 70.000 

personen vertegenwoordigen. Al deze 

mensen spannen er zich er voor in 

om de historische voertuigen die zij 

bezitten zijn in stand te houden, met 

inzet van kennis, kunde en tijd, en 

volledig uit eigen middelen. Zo zorgen 

zij er voor, ondersteund door een 

hele bedrijfstak, dat er in Nederland 

een rijke en gevarieerde collectie 

historische voertuigen behouden blijft; 

niet alleen personenauto’s, maar ook 

bromfi etsen, motorfi etsen, autobussen, 

bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, 

aanhangwagens en tractoren. In haar 

ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC 

uitgegroeid tot dé gesprekspartner 

van de overheid op het gebied van 

regelgeving voor klassiekers. De 

FEHAC is aangesloten bij de FIVA 

(Féderation Internationale des Véhicules 

Anciens) en vertegenwoordigt de sector 

wegvoertuigen in de stichting Mobiele 

Collectie Nederland. 

CLUBEVENEMENTEN

Nieuwjaarsreceptie
Technische online meeting 
Algemene ledenvergadering 
Technische online meeting 
Technische inspectie (Tsjechië)
Paasrit
Boheems paradijsrit
Technische inspectie (Zweden)*
Hemelvaartsrit
Cars & Coffee
Zweden rit
Le Mans Classic
Fabrieksbezoek Stuttgart
Arosa Classics
Cars & Coffee 
Herfstrit in België
Technische dag

EXTERNE EVENEMENTEN

Interclassics
Collectors day 
Techno Classica
Porsche freunde
SPA Classic
Mille Miglia
Porsche Parade Europe 2020
Classic Days Schloss Dyck

Oldtimer Grand Prix
Historic Grand Prix
Puur Porsche
Internationale Porsche Tage
Porsche Supercup
Concours d’Elegance

DATUM

zondag 16 januari
zondag februari
zondag 13 maart
zondag maart
zaterdag 2 april
maandag 18 april
23 april t/m 1 mei
zaterdag 14 mei
donderdag 26 mei
zondag 5 juni
21 t/m 28 mei
30 juni t/m 4 juli
september
1 t/m 4 september
zondag 11 september
weekend 8 en/of 9 oktober
zaterdag 5 november

DATUM

13 t/m 16 januari
zaterdag 20 maart 2021
23 t/m 27 maart
zondag 1 mei
17 t/m 19 mei
12 t/m 19 juni
23 t/m 26 juni
5 t/m 7 augustus

12 t/m 14 augustus
september
ntb.
ntb.
2 t/m 4 september
26 t/m 28 augustus

PLAATS

Amsterdam
Online (info volgt)
Online
Online (info volgt)
Mijdrecht
Noord Holland
Tsjechië
Mijdrecht
Zuid Holland
Ntb.
Zweden
Frankrijk
Stuttgart
Arosa Zwitserland
Ntb.
België
Ntb.

PLAATS

Maastricht
Heteren
Essen
Dinslaken
Spa
Rome
Zwitserland
Schloss Dyck
    Jüchen
Nürburgring
Zandvoort
Best
Zell am See
Zandvoort
Soestdijk

LAND

NL
NL
NL
NL
NL
NL
CZ
NL
NL
NL
Z
F
D
CH
NL
B
NL

LAND

NL
NL
D 
D
B
I
S

D
D
NL
NL
S
NL
NL

EVENEMENTENKALENDER 2021

NB. Alle gegevens en data onder voorbehoud!                            * Tweede technische inspectie op 14 mei uitsluitend indien 2 april vol zit.  
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WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN (WBTR)
Op 1 juli 2021 werd de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

van kracht. Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun 

vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom 

is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. 

Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke 

aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en 

zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en 

toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

Wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt 

en hoe je er eenvoudig aan kunt voldoen, leggen we graag uit. En 

meer dan dat: we helpen je erbij. 

Wat betekent de nieuwe wet voor FEHAC-leden? De bij de FEHAC 

aangesloten clubs hebben alle een hoedanigheid die valt onder 

de werking van de WBTR.  Dat betekent gelukkig niet dat nu hals 

over kop statuten en reglementen aangepast moeten worden. 

Juridische Zaken van de FEHAC heeft het kort samengevat als volgt 

omschreven:

Eigenlijk is er door de WBTR niets feitelijks veranderd in het 

verenigingsrecht, alleen is een aantal zaken gecodifi ceerd, dat 

wil zeggen in een wet vastgelegd, in plaats van dat zij aan de 

jurisprudentie ontleend moeten worden. De grondslag wordt per 1 

juli a.s. daarmee niet alleen de veel omvattende onrechtmatige daad 

maar (ook) een wet. Je moest je als bestuurder altijd al zorgvuldig 

gedragen en als je dat niet deed, werd je aansprakelijk voor 

eventuele schade.

Ervan uitgaande dat bestaande statuten en reglementen aan het 

huidige verenigingsrecht ontleend zijn kan de conclusie worden 

getrokken dat er geen urgentie is voor aanpassing. Alleen als er in 

de statuten van een vereniging of stichting bepalingen voorkomen 

die strijdig zijn met de nieuwe wet, zal dat bij de eerstvolgende 

statutenwijziging bij een notaris aangepast moeten worden. Dat 

hoeft dus niet direct, maar kan ook over 10 jaar.

Na de ingangsdatum van de WBTR mag je geen beroep meer doen 

op eventueel met de nieuwe wet strijdige bepalingen. Er is wel 

1 uitzondering: als er sprake is van meervoudig stemrecht -dus 

meer dan 1 stem per persoon- dan kan dat nog 5 jaar gehandhaafd 

blijven.

Het Instituut voor Verenigingen, Branches en 

Beroepen heeft met een aantal koepels een 

programma samengesteld, waarmee verenigingen 

en stichtingen aan de slag kunnen om hun 

organisatie aan de nieuwe wet te toetsen en zo 

nodig aan te passen. Voor dit programma is een 

speciale website beschikbaar: www.wbtr.nl Het 

programma onder de naam “Bestuur en toezicht op 

orde” kan daar worden gevolgd.

De FEHAC ondersteunt de aangesloten 

verenigingen/stichtingen bij het voldoen aan de 

nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

(WBTR). Er is een handig stappenplan 

ontwikkeld door een samenwerkingsverband van 

koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van 

de FEHAC kunnen hiervan gebruik maken en krijgen 

een korting van 50%.

Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke 

wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In 

de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken 

binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd 

in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen 

daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de 

eisen van de wet om invulling te geven aan het goed 

besturen van de organisatie. De kosten voor het 

totale programma, met inbegrip van werkboeken en 

een helpdesk voor juridische vragen, zijn beperkt. 

De korting maakt het gebruik extra aantrekkelijk. 

Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch 

advies onnodig.

Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de 

verenigingsstatuten moeten worden aangepast. 

De gegevens in de werkboeken maken het voor 

de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te 

controleren. Dat zal ook schelen in de kosten.

WAT IS EN DOET DE FEHAC?
De Federatie Historische Automobiel- en 

Motorfi etsclubs (FEHAC) behartigt de belangen van 

de eigenaren van historische wegvoertuigen. Vooral 

in Nederland, en via FIVA ook internationaal.

Lid van FEHAC zijn 233 Nederlandse verenigingen 

en stichtingen. Die vertegenwoordigen samen ruim 

56.000 eigenaren van historische wegvoertuigen. 

Dat zijn niet alleen personenauto’s, maar ook 

tweewielers, autobussen, bedrijfsvoertuigen, 

FEHAC NIEUWS

aanhangwagens, karren, rijtuigen en mobiele werktuigen als 

tractoren. Afgebeeld is een actueel factsheet over de aantallen 

historische voertuigen in de jaren 2016, 2018 en 

2020.

S P E C I A L I S T  I N  P O R S C H E  S C H A D E S  &  R E S T A U R A T I E  C L A S S I C S

Met passie voor het oude ambacht word uw Porsche in eigen 
beheer op een vertrouwde manier hersteld / gerestaureerd.

www.theovanrijn.nl theo@theovanrijn.nl

Theo van Rijn Autoschade 06-12459693

Theo van Rijn



Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van auto mobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende auto verzekeringen te bieden 
voor uw moderne auto, young timer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u 
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts 
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl



GELDERLAND
CLASSIC CENTER

Porsche Classic Center Gelderland 
Ressenerbroek 2
6666 MR Heteren, The Netherlands 
Telephone +31 (0)26 356 0 901 
www.porscheclassiccentergelderland.nl

The home base 
for your Porsche 911 and 912.
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